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Lehistan 
ka.rşısiy 

Almanya ya 
setin ç kladı. 

Haıiciy Nazın i dün mebusan eclisinde Hitlare vırdiöi c vaptı: 
caz :eıı ... s www . 

Almanya 25 senelik ademi tecaviiz paktını 
Lehistana miisbet şekilde teklif etmiştir dedi. 
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lımuı;-Ff;şnyat Müdürü 
Fuat Bilal 

G • nıerlnden 6 ıke 
P"z rtc•• u 

Yıllığı : 800 
Altı Aylığı: +DO 
Sayısı: 3 Kuruştur 
Adres: Tıirkdill 

Balıkesir 

Her Gün Çıkar. 

ON Oç0NC0 YIL SAYI: 4171 

Boğazların rüşveti~ i~f ?I 
olunmaz bir bekçısıdır. 

1 

Varto•a, 5 ( Rad10 ) -
Polon1e Harfcly Nazarı Bek 

but6o 6 leden e•vel mebu&an 
mechılnde nutkunu ıöyl -
mittir. 

de•letlertu müdahaleal ol~ 

amıı olıaydı Polonya de•· 
lettolo tcceddGt dcvrlnl kn
ıad edecekti. 

Al 
1 

b. . 
1 

ı"n •• m.·u:z"it8ı~lar için ne diyorlıı? 
m n r ızım e ap1 a 

. . Ih cephesi içine almak 
Ingiltere, Türkiyeyı su f diyormuş. 

Gazeteler bu reformun 
müte.ecctb hatları olan ku•
vetli ordu, safi m rejim •• 
ıaltm ... u ılıtemln bu rün. 
kO Polonya tarafından ta · 
bakkuk etllrllmtı olduiunu 
ka1detmekt~dirler. 

. . . " tler sar e 
ıçın sıyası gayre kiye ~yateUnlD deifımeıla. 

Bek bu nutkunda bllha11a 
Httlere cevap •errnlt ve 
Lealıtaaın lmanyaya kartı 
•aztyeUnt izah etmtıUr. Bek 
••vell Polo•Ja - Brltanya , 
mOnHebettnl anlatmtf, bili 
bere Alman münaeebatınan 
k11a btr tarlhçeılnl yap
tıktan ıonra ıimdikl ·vez -
yete reçmtıtır . 1934 Po 
lenya anlaım ıını Almanyanın 
feshetllllol ı&ylemft ve buna ' 
karıı hGkümeUn hazırladıfı 
ce•abi muhtıra hakkında lza 
batta balaamuıtur. 

Kurjer Poranny ıazeteıl 
tltyor ki: 

lıtlklllln mu haf aza11n&lan 
babıetmek klfi deilldır. 

Mazideki Polonyanın aatvet 
(Sonu dördüncii ıayfada) 

de aa••YY•D bir de•l t sftm· 
reılaln ıaıterdtll allka filli 
tuJllıl• hanfl tarafta• ıel
mesl beklenebtleceilol •• 
ııaullJ• kadar bu kadar k11. 
kançltkla m11haf aza edılmlf 
olan TGrktye latlkllllnlD ban· 

11 tarafça tehclıd edUd,flat 

tıbat eyler. 
Türk milleti yalaıs keadl 

Bek l.tlhaaaa 1611• demtı 
tir: 

Arnavutlar /t-1 
alyanlara şid
detle mukave. 

1 met ediyorlar. 

lerJın, i (A.A.) 
Çanakkale boğazı 

Ha- taımı Türkı,ealo 

meaf aatl tktizatı olarak de· 
ğll ve fakat r.ynı zamanda 
b6Ulıa ctbaaa btzmet et•lt 
olmak içi• de •••lfeılal lo· 
fazları• rüıntle lif al oluaa .. 

Balkan maz bir hek9lıt olmakta •• 
ıu ••J• bu de•l•t zGmreal 
lehin• olarak Boiasları• ıa· 
lıUmal edtlmeıla• karı• koJ
mal&ta buhınmuıt•r. 

- Alma• de•let retıt Hu
ler nutkunda Qç taraflı bir 
ittifakta• babıettl . Bunu 
ilk defa olarak Httlerln 28 
•lıan nutkunda aördüjüaıfi 
be1aa etmek .. cburlJetla · 
de1lm-

Harictye Nazıra l:tllihere 
Al111aayanıa ademi teca-.Gz 
••lltıaın 25 1eae l~ln tem· 
dit e41lmeılnla Lehlıtana 
mlıbet ıellıltle teklif edU. 
•lt olmachfıaı ı6ylemlıttr. 

Pırti Meclis Gurubunda: 

Hariciye Ve
kili beyanat
ta bulundu. 
A•kara. 5 (A.A) - C. 

B. Bek 
Londra, 5 (Radyo) - lo 

glltere So•1et müzakereleri 
Fraaıa tarafın.lan taı•Jp 
edalcltktea ıonra laılllz ce 
•ahi notHıaa ıöre de•am 
etmektedir. 

Nota hakkıada 11lu bir 
ketuml1et mulaafaza edilmek· 

tetlfr. 
Varı•••, 5 ( A.A. ) -

Milli ba1ram münaıebet11le 
ıueteler 3 ma111 1791 ta· 
rlhlt kanunu Hulyl hatır-

latmaktadır. Bu kanunu 
eıHI LehlıtaD krallıiıaı 
takı m etmlt olan d6ı••n 

lıtaabul. 5 - Sabık Arna. 
Tutluk kralı Zolo, Perapa
laı otellade m6temadlyen 

ı••••e okumakta •• ztyaret
çl kabul etmemektedll'. Zo· 
ioaua, Trabyada Zafirl•la 
ralıaıada otarmaıı tlatlmall 
ll•I tlrlltıyor . • 

Alıaan mal6mata 16re, 
.lr•a•Ytlufua ıt•ah11de ltal
J&Dl•r• mulcayemet ıöıterU 
aaekte ve dafl rdaa 1.tlf ade 
ed•n Araavutlar. ltalyan 1 arı 
abruulırma•aiıta'5ır . 

d 
.,111uama11 

rlelre NaureUnln gazeteal pakti &ZallD an 

1 D t •• k'l 
""ylem•'·tedfr. TOrklJ• o •D lplomatiıche ~orres· .. • 

omıt olan 
penden~ T ürklyeyl ıulb cep· bltftn dG11yacı taD• 
L 1 •a•lftılııl ço'· tehllkell b~~ •eti l~lne almak Jçlo naıl- ... - • • 
terealn Hrf ettlil ıa1retlerl tarzda tieilttlr•el• ae• 

ki devlet· 
me .. uu bau ederek diyor ki: lçla ceaubu 11 ' 

Vakıa b• mtbakereler lerJllı• kartı Al••• HJI• 
roJelerlY e 

bakkında lihlb hfç bir ma- ltal1an ta•rr•• p ıteDlllyor. 
liiıaat m•••ut dei!ldır . fa· manena ecUlmlek 1 ltf 
kat iyi• tahmin edilir ki bu Hakiki •ır lttnraflılrla te Tftr 
ml•akerelerta hareket nok . etlllmlyecek ıurette -== 

. " . birliği 

ıJijiAariiida PiJ'LoN 
==A=me=rik=====a ~de===iz=b===ü====d-==-J YA YA TAVS 1ylS1 

İ n İ a r t t 1 r d 1. ltalya, Varşovaya Afman teklifleri~i na-ce 
------------

Türklyenta b• .... f~ 
ılal ta•ıyan laerkeıla Al-

•• oaua 'oatları manya 
kayıt11s t'e 1art11• .ıarak 
tanırorlar. Ancak tek hlr 
mealaatl olal:tlllr iri, • da 
hOıal tellkklnl• ite r•J•t 
tabii olarak kartı tarafın ıa• 
mtmlyet •• aamueklrhtına 
olan ıart11s bir itimada lıtl-
011d etmeıl lisımcltr. 

Anahtarı her ae ıelstlce 

9 e her ne makıadla olana 
olıun IHtelme ımkinlarını 
ıöaterecek laer tiirll OJDD

tehllkeli btr mı .. ı teıktl •J· 

lly~ctil•I ve bentler bir ke· 
re açıldı mı ıularao hlcu••· 
ou durdurmak azmlae bela· 
çinin utık bildm ola mı ya · 
cafını Ttırk ı.ükdnaetl•I• bil · 

H. P. Meellı Curultu b• ıüo 
••at 17 de toplaamıı •e HarJ· 

elye Vekili $Gkr6 S11raçoflu 
barlel meıallın L 

••JeU UIDU· 
•IJeıt lzerl•tle b 

b •Y••atta 
Almanya, Italya, Japonya
nın hedefleri nelerdir? 

zarı itibara almayı tavsiye etmış. 

Bir i~tilif ta-kd-irin-dı IOuiiilüırıntisi hillkıtı g!ÇHSB Neşriyat lıon-
. lıalyı derhal Almaayaaın yanındı yar alıca~. gresi diin ul••••ıtur AJ• 1 •••zua dair 

m•lıtellf hatl~lertn 
l d lllGtalea-
arı lnleamıı •• hil'-,,.._ 

t b •-.ı•ete 
••el edllea 

'"•llere, 
Harfel1e V •kllt tarafından 
icap eden ceYaplar Yerılmı, 
neticede biUı6•etln bu hu. 

ıuıtald •olıtaı •azarı Gurup 

•tn•ml heyeti tarafından it · 
tlf akla taavlp edllmtıur . 

•• .. -

Vaılnıton, 5 (Radyo) -
Amerika mecllel büdce en· 

cG•enl 1940 mali yılı deniz 
~l.iceıtal 770 milyon lira 
•larak kalaul ctmtıtlr -

Bu tahıtıatta ııçen 1ıla 
nazaran SO milyon liralık 
ill•e •ardır. Ko•l•yoada 
ı•çende he1anatta bulunan 
Hblbl tallhlyet bir zat bey· 

nelmllel •azlyet dolaytıtle 
Y••I proframıa ıüratle tat
bik edllmeıl llzım ıe!ellilal 
bıldlrmltUr . 

Bu be7anat A•erikaa ef · 

Roma, S (A.A.)- Hava.
Rt .. entrop-Clano Ollkatı 

burada fevkallde mGhim 
telakki edilmektedir Mıh•er 

karı umumiyetine buıiln bil · devlet adamlarının mütead 
tlirllmfıtır. dit miillkatlarındaa ıonra, 

Be1anatta hllhHH ıu tkl deYlet adamının Polonya 
aokta OzerJade durulmakta· vaziyetlat yakınclaa tedkık 
dır: etmek •• Bek tarafmdaa 
. 1 - Al•an1a; A•rupa- e6yleaecek olaa nutuktaD 
nın merkesla• •• Cea•bu Büyük Millıf Mıclıslndı: ıo•r• 1tuhaz edilecek laattı 
.ŞarldılD• talaakk•m etmelıı 1• hareket baldunda mutabık 

V k fi b - f temelrte •• Am•rtkaJ• Jk-

8 . h ~ . . a 1 ar u ce tlıadl ealaada ••fusda .... kalmak lıtedılderl aolaııla-
ır dTfO IÇln- • k b } d•ıd· luamak ••1e1ıatledır . ~-• Si a u e 1 ı. 2 - ltal,.a; Cenubi Ame. CtaaoDUD ltaı,.,. ıılnnbh 

de/ıı kaçakçılık Aakara,I (Hueuıl) _ sı- rıkada 1939 - 1940 da de bir •a11t1ete eolraa Almaa -
Ank 

5 
_ Cenup hu . Jlk Millet Meclıaı bu 1ıa nla ka•••tlerlal artıracak· Lela anlaımazhiıada itidalle 

~d•ndaara1'08 bir hafta Jrla Doktor Mashar Germenla 11
' · hareket edeceft tab•la edl 

•11 Y • - Japon1aaın·, İtalya, Zt it l d 
..a •L b f sa tef . baıkaalıjıntıla teplanmııtır. ~ lebtllr. ra a ya · atma 
•e ıl - mu a • Almanya ara11ndakl ballara ı 
Lll& •r ..1 34 k•,,.ak SanaJllD kontrolGne ald liyl •e bllha11a ton zaman arda 
111 tı tarafınaall "'Y J d 81 lnı••etlendfrmHI fbtlma)t p 1 ti .. ok 1,1 mil "" 

195 
1 2 at laanıa ıerl Teri meıtne alr o oaJ• e T na-

Y•ı kaf&k ma' ' k , _•_a_rd_ı_r··---------ı aebetler ıdame etmlıttr. Ro· ......... _ l d ita- Baıvekllet teskereıl o un· ,. 8 1 ~·- kara ıu arımı• • mtıtır. ma, V arto•a ile er la ara· 
lık • 1 6 b c ve bir muı; vakıflar ıdaretlnla 1•· ııada bir aalib tem•anl et· • •1•• ya an 1 Jd t •e Mecltı pazarteıl ıGnl top· 
~lı~, ttndalı yakalanmıf at mali ıene Ykarb la dil laaacaktır. •ektedir. V • ltu•D l~tıttllr 
"'. ••er•f "n•ceet • • • -

t ta•· k d kt, Varıo••Y• 1ıı1ue apan l• 
ılyelerl ibzal edtlmekt• •• 
Alman tekliflerini nazari Ankara. 5 (Huıa.t) -D&rt 
itibara a la rak Hıtlerle nal· ıGade• beri deH• eden 
zakcrelerde bulunmaya da- neırlyat koaıreıl bu ... 
Yet olunmaktadır. meeataJal &JUrerek dald••ı· 

Berll• - Varıova •arıtn· t .ICo••'• •••• lt•ıtla 
llilnln art1na11 talrdlrfnd• Aır•. kar•••• malltellf ,orl•rfal, 

(Sonu ikinci •• ,fada) d 
-==~==-=~=------ı .ı .. ....ıertal, bu ara a 

Romayarıf

larında beşi~
ci geldik. 

Roma, 5 (Rad10) - Bu
,0• yapıl•• beJDeJmllel bl· 
aıcdık mOeabakalarıada mub· 
tellf milletler fU dereHlerl 
almıılardır: 

ı -ltalya, 2 - Alma•J•ı 
- PolonJ•· 4 3 

RomanJa, 5 -- T6rlrlye, 
6 - lnallter•, 7 - Belçl
u, 1 Portekl.llr. 

ıaat 20 30 ti• radJ• ••lal de 
sıJu•I etmtılerdır . 

Aakara, 5 (A..A ) - BI· 
rlacl ae1rl1at konıreıl ba· 

ıOa atleden auce •e toara 
koDıre baıkanı ve Maarif 

Vektll Haıan Alt Ylceha 
baıkanhlıatla iki toplaab 

yaparak eoc6mealerdea ı•· 
len raporlar.takt dtlelder 

laerlnde mtlzakerelerde b•. 
lunmuı •e bunları lHYlp 

ederek ••ıalılne Dlha1et 
•••tıur. 

• 
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Hi ie i 

Hıtırrin tahayyül ettıği imparatorluğun hükOmet merkezi, 
hükumeti, andü3trisi, insan dtposu olan Atmanyada; fakat 
petr olu Yakın Şı4rkıa olacaktır. unun ıç,n ne yapacaktn'! 

Bunlar olduğu takoirde dığ r duletler Avrupada 
f ı güran vaziyetinde kalacakfn. 

«Cermen uyanııı miikem
mel •• mütblı btr hıkaJe
dlr. 

AlmaDJ• 14 ıene müddet 
le kendı etrafında döndükten 
ıoora nihayet, yaloaz büyük 
devletlik me•ldlot alıuek için 
dejd, fakat fmparatorluja 
kavuımak için maflublyetin 
en derin uçurumundan fırla 

dı. Bu amparatorluiu o ay · 
neD eakl mukaddea lmpara· 
torluk ıekltocle 16r6yor ele 
illdır. Bu daha töton1a ıö · 
val1ehil tarlhlndeo hltua· 

1 larla birlikte mukaddea im· ,,. 
paratorlujua •e hohe•zolla
r1D tmparatorlujuoun bir ha· 

: lltaıı olacaktır. Berchteııa· 

dea pe1ıamberin huıuıi ika
metılhı olduiundan •e Mii· 
albın devri ı•çmlı bulundu 
ıundaD bCillfımet merkezi 
Viyana olablhr. imparator· 
luiua mlh·nrl Rea, Tuna 
Ye buDlan blrleıttrea kanal
la rHmedilmlt olacaktar. Ş:
mal dentzioden Karademtze, 
lıte yeol Relchın ıüzel bir 
tartft. Fakati bunuala neden 
lktifa olunıun . Günün ltlrJn· 
de doirudan dojıuya •eya 
vaııtalt olarak ona 11cak de
atzlerde ltmaalar lizım ola
caktır. B. Mu11olınl bunu 
btltr. 

Şt•dtlık bu, büyik Ruı 

kütleatnı ıarptan ayırmalı Ye 
Balkanların bütün lılay ve
ya Mojol mllletlerlnl nıa
yete almakt ıa1uını güdın 

bir imparatorluktur. 
Daha yirmi aene ev•el Al· 
manyanıo müme11ılt fon San· 
tlera lıtanbulda idi, •e bu 
General Voa Kreuınıtetae 

Süven kanalına taarruz et
mek •e MareıaJ V on der 
Coltza Bağdadı idare etmek 
imkanını veriyordu. Romen 
petrolu ehemmlyetll!btrl mik
tar arzetaejt.ıle Almanyanın 
hakiki bedeft,[Kafkaaya, Bu. 
ra kör fezlne kadar lran yay -
laaı, Arap çölleri ve Akdeniz . 
araaındakı aah~du. Roman 
ya mu zzam servetleri olftn 
bu aahanıo ancak bir ileri 
kar koludur. Yarın oraya 
bakim olan Avrupaya hi\dm 
olacaktar 

lıte rakamlar, llm ny oın 
ıulb zamanında 1 !iyon 
toa petrole ihtiyacı vardır 

Fakat harp h ltnde ihtiyacı 

lkl mlıHne çıkacaktır . Ve 
mütteftklerJnfn ıbtlyocıoı d 
heaaba katmnk l!zımdır . Bu 
t kdirde, ancak 6.620.000 
tondan fb ret olan Romen 
lıtlhıall pek ktf a ehiz ola 
calıttır. Polon a 507 .QOO Ar· 
oaYutluk 120 000 ton petrol 
verJr. Bütüo buol r pek uz 

mllıttarlardır. Romanyadan 
baıka ehemmfJetll petrol 
memleketi rl ı9 500 000 to· 
nlyle Sovyetl r Bırllğa ve Ya
kın Şarkta 12 350.000 tonly 
le lraa ve 4.300.000 toaiyle 
Iraktır. lahuıuı ki buralarda 
fazla miktarda ihtiyat •ar
dır . Btr kaç rakam daba: 

Sov1etlcr Btrllğlaln ihtiyat 

YAZ Ah 
Piyer Dominik 

mevcudu. 854 milyon ten; 
lralno 387 milyon ton, lra
aıo, 280 mll100 ton, Roman
yanın 90 milyon ton. 

D~nlyle beraber yürümek 
ıarttır. lmparatorluiun mu· 
kadderahoı ıe•k ve idare 
edenler, adları Hltler, He11, 
Görlnı, · Göebbelı, Rıb .. ent -
rop. Hımmler olan adamlar 
kömür, demir, dökme, çelik, 
pamuk, petrol, kauçuk üze-

(Son11 dörd6ncü ••Jfada) 

l RADYO 

- ANllRA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 111. 183 Kcı. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kca. 20 KYv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcı. 20 Kvv. 

6 • 5 - Y39 Cu.-ıarltsi 
13.18 Proiram. 13.35 mü-

zak [Operet aelekıyenları 
- Pi.) ııt.ClQ Mımleket 
ıaat ayarı, ajanı•• •eteoro 
lojl hab•rlerl. 14.10 Tüık 
müzlii ÇalaDlar: kııat Erer 
Reflk FeuaD, Zühtü Bardak · 
ojl•. Okuyao: llılek Tok· 
aiz 1 Melek Toka6z - Şelıa
aaz peırevt. 2 Dellll 
zadealn - Şıbnaz ıarkı -
Etmedıo.._bir liıbza ıbJa. 3 
- Şemıettl• Zt1a•ın 
Şebaas ıarlu - Hım al 
•aD4ım hem aldattı•. 4 -
Zühtü Bardakoihı - Saa
tur takıtaı•· 5 - Lı•tnın 
- Hıcuı: ıarkı - Neıe:m 
emelim. 6 - Salabattla Pı
aarın - Hıcaz ıarlu - Yü
züm ıilıed• kızlar. 7 - Sa
libattin Pıoarıa - Sız ••
malıl 14.40- 15.~0 Mlslk 
[Neıell[pliklar] 17 3 Proi
ram 17.35 MOzlk [D•nı ıa
atl PJ J 18. 15 Tüı k 1nüzlil 
{Fa11i heyetiJ Tabıln Kara 
kuı ve arkadaıla11 ı9 00 
Konuıma [Dıı Polıtıka ı.a · 
dlıelert J 19 15 1 ürk a:ıüzljt 
[Halk türk6lerl •e oyuıa ha· 
•aları - Sadi Yanr) 19 30 
Türk müztfl Çalanlar: V 0 

clbe, RGıea Kam, CeYdet 
Kozab. OkuyeD: Müze7yen 
Seoıu. ı - Milı:eyyeo Se · 
au - Saba petre•i 2 
Suphl ZtJCDID - Sıı.ba ı•r 
kı - SemU dıldare bu dem· 
ler . 3 _ Dedenin - tieıte. 
nlgi.r ı rlu Ben ıenl ıev 

dlm aevelt. 4 - D denin 
- K rdtlihlc:azluir ıarkı -

Neıe ile ıeçell ömrümü 
5 - Lemlnln Kürdili 
hicazkar ıarkı - Bir l:endt 

lbJ :ral&mı Sevmft 1 - Le· 
minin - Halk türktisfi 
lklde turnam. 20.00 Mem 
leket saat y rı zıjan• ve 
meteoroloji haberlerf 20 l 1 
Temsil [G"yik avcısı - Geç 
Oır.m o] Y zen Ekrem Re· 
ıtt. 21.15 Eeh11m, tahvilat, 
kambtyo - nukut ve zira
at boraaıı [fiat] 21.25 Ne
ıeli plaklar R 2 l 30 
Müzik [Soaat - 8eethoven 
Kreütz:er - ıonate keman 
•• ptaco] Necdet Remzi 
At k Ferhunde Erkin 22 00 
Haftalık potta kutuıu (Ec-

TORIWlLl 6 MAYIS 19-19 

ş atı a 
y kı da başla

nacak. 
Bahkeılr bilkumet konalı 

lclltye kıımıaın lnıaatı 
65, 1 1 Y Ura Qzerluden 
ekılltmeyo konulmuıtur. 

Ekılltme 15.S 939 cuma 
ıuaü ıaat J 5 de h6kumet 
konaiında ttıekkül edecek 
beyet inünde yapılacaktır. 

Rısmi telgraf uhıberatı 
hakkmda bir emir. 

Dahiliye Vekaleti tarafın · 

dan vJliJetlere kırtaılyecdık 
•• teJıraf muhaberatı bak· 
kıacla bir tamim ıelmııur. 

Buada ezcümle deniyor ki: 
1 - Telgraf mubabereıl 

mihtacel tılere haaredtlme 
lltlır. ihtiram lfade eden ke· 
llmeler tamamen kaldırıl· 

malıdır. Vuı.ubu .. ozmadan 
lhtlıar edtlmeltdlr. 

2 - Şahti lılere reımi 

telıraflarda yer Yerllme-
mell. 

3 - Demlryolu boyunda 
bulunan •• 1·2 günde poı

·tanın Yuıula m6mkün yer· 
lerde muhaberat poıta ile 
temin olunmalıdır. 

iik o~ullınn tıdkik vı 
müşahe~ılııi. 

Ş.brl•tz ilk okullarıDdao 
•ubtehf ıınıflar 6iretmen 
lerlnln ntzardlnde yakın 

köJ Ye mulre yerlerine il· 
derek tieulerıle tlıill tedktk 
ve müıahedeler; J•pmakta 
d11lar. Dün ıabab Dumlu-
pınar ilkokulu dördG11cü ve 
bt ıtnct ııaıfları:otol: üıle Te 
peclie ılderek(allıım üzeri 
d6am6ılerdlr. 

Utullar Savaştt pt ya git
ıetlın ıız geetiler. 
Lııe •e Ôjretmen okul

larınıD Sanıtepeye ılderelıt 
bayram yapacaklarını 
yazmııtak. 

Dün ötreadlilm•ze g6re, 
bazı sebepler. dolaytılie okul· 
lar Savaıtepeye gltmelıten 

vaz geçmıılerdfr. Ôjretmen 
okulu, hava müı ıd oluna 
bu ıün 15 Uometrehk me 
aafede bulunan ova köyle
rinden birine gidecek, ıece 
yl ve pazar gününO ora
d ceçlrdlkten ıoora akıama 
J ra olarak tekrar ıehlre 
döne.ceklerdir. 

Bir ~ yık i~dias1. 
Mehmet oAlu Naci dında 

b irinin Yuıuf oğlu Recebi 
dövdüğü iddia ve ılkiyet 

olundu undan tahkikata baı· 
lao~ııtır 

nebi dillerle] 22 .3 Müzik 
[Küçük Orkeatra - Şef: 

Necip Aıkıo J 1 - Brahma -; 
Macar danıı No 5 - 6 2 -
J. Strau11 - Vtyaoa ormıın

larmıo hanesi 3 - MüUtır 
- La paloma ıarkm üze
ri• fantezi !3.00 Mtblk 
[C zbant - PL] 23 ~5- 24 
Son ajanı haberleri •e ya· 
rınkl profram. 

HAB 
la ımız n andı Şehrimiz uıe Yabani zeytin

lerin imarı. • • • 
ıcme merasımı 

~ 

bu gün. 
Haber aldıfımıH, ıöre bu 

16n ıehrlmlz alayı ile topçu 
taburu erlerinin ıaat 1 O da 
and lç.me meraılml yapıla

caktır. Bu münaaebetle ala· 
JID ıpor aahaııada icap edea 
hazırhkJar 7apılmııtır. 

Erler yarı o da kendi ara· 
larında bahar münaıebeUlo 
•ilence yapacaklardır. 

Manyasta 21 
mayıata pehli
van güreşleri 

yapılacak. 
MaDyaa, (Huıuıl) - Ka

zamızıa blrlalk ıpor k•ltabQ 
olan Y ılmazaporuD yara · 
nma 21 ma711 pazar ıücü 
pthllvaa ıireılerl yapıla · 
caktır. 

Bu 16rtte Türklyenln nam 
dar pehlivanları davet 
edllmlı ve baıa 16reıen peb 
ltnna 60, baı altıaa 40, bn. 
yük ortaya 30, kitük orta 
ya 15 ve küçüklere de 10 ar 
lira mükafat verllrcekttr. 

Kalôp idare heyatl lazım 
ıelea tertibatı ıtmdlden al 
mıı •e bir çok yerlere da
vetnamelH ıöndermfıtır. 

kadar merinos 
yetişti? 

Balıkeılr merinos yetlıtır 
me ıefllk bölgeatnde 938 JI· 
lı yapılan ıuni tohumlama 
faaliyeti aetlceılnd~; 14.976 
koyun, et ve yapağı koçla· 
rde telkıı edllmiı •• bu to 

hu•lamadan -4061 baı dtıt 
olmftk üzere 8434 baı kuzu 

alınmııtır. Doium bütün 
za1lattle blrlıkte yüzde 
71 rl bulmuıtur. 

Bu da hepimiz için ıayaaı 
memaunlyettlr. 

V ak•f zeytınltklf'rln ıure· 
U ıdareıl hakkındaki tali· 
matnamenla 11 acı ma~clo
ıt deilttlriimııttr. Yeni mad
deyi yasıyoruz: 

efen mem•rları z•ytla· 
lllderln emanet•• imar •• 

tımarı •eya emrazı ıarlyeye 
karıı mücadele leraıı baltn-

de lht11ar olunacak ıarfl1at 
için maarafıa taall6k ottlil 

•akıflar ldareal kaeaıındao 

&zaml beı 1D• liraya lladar 

avaaı alabilirler. Aacak tek· 
rar •••Dı alınma11 e•velkl 

H81k8'1. temsı'I Loru Lugu·n a•anıın ••rakı müıblteılata 
1 U o dalreJe tevdllle mtimkiln· 

BllJIJI ni~İYOf. d6r. Enaln müıblte perde, 
il pey •erillrae a vaaı da o 

Şehrimiz Halke•I temııl miktar alınır. Buaunla t.e· 
kolunun Balyaya ıtderek Kı · raber avanılar berbanıl 
zılay 1arar~aa bir miiıame· bir ıebepten •• bahane ile 
re vereceilnl yazmııtık. bir ayda• fazJa fen mem .. r-

Gençler buıfinı:,aaat l 1 de ları nezdinde kalamaz. lu 
Naci Akıocıaıa baıkaalıiın- middet sarfında ya etrakı 
ela Balyaya ıldccekler ve ıarflyealnt lrae •• itaya ve· 
akıam ilkokul ıa1onunda ya aldılı a•an11 aynen iade· 

«Kanun Adamı tle Mahçuplar» ye mecburdur.» 
plyHlal temıll ettikte• ıoar a, -k-.-.,.-1-n·d·.--B-.-A-l_ı _A_t_a_k_ıo-,-u-a-
varın döneceklerdir. ldarealnde İnııltzce kursları 

Hatkevi Başkınhğıı~ao: 
13 - Mayıı · 939 tari-

hinden ltlbarenQ' cumarlHI 
aünlert ' ıaat· 20 de Hal· 

açılacaktır. Devam etmek 
lıtlyenlerla Halkevl ıekre

terllfine adlarını yasd&rma · 
ları tli.n ve rica olunur. 

Halkevi Baıkanlıiı 

ltalyanın Polonyaya tavsiyesi. 
(Baıtuafı bblr:cl re) hdı) 

umumi lntlba ltalyanın ıhu
llfı mevzii bırakmaya çalı

ıacağı ve fakat lı' ranıız- ln 
ıtlJz ıaranttıl Polonya lehin. 
de harekete eeçerae Alman-
1anın 1aaında yer a1acaiı 
hakkında htç btr ıGpheye 

mahal bırakmıyacıfı baldı. 
rlltyor. 

Varıo••, 5 (A,A.) - 3ek 
bugün l[jılliz büyü e! çiılnl 
kahu! etmfıtlr . 

Parlı, 5 (A.A ) - Harl· 
ye Nazırı Bone, dün akıam 
Polooya hüyük elçlılnt ka. 
bul eclerek uzun bir mOll· 
katta buluamuıtur 

Varıova, 5 (A A..) Polon· 
ya Hariciye Nazırı muavini 
Szembeck, lnglltere büyük 
elçlıtnt kabul ederek Harı · 

clye Nazırımn cuma günü 
aaat 1 l 30 da Hulerfn nut-
kuna • ereceii cevabın aD• 
batlaranı btldlrmtıtlr 

30 Dôklka kadar devam 
etlecek olao bu nutuk, çok 
dtplomatik btr llıan1a yazıl
mıt o lup 100 elnlerdekt 
Polonya gazetelerinin zan 
netttrdlklerl heyecuılı huıu · 

ıntı thUva etmlyecekttr. 
Varıova, 5 (A .A) - Ha

rlctye •azıra 8. Bekin yarın 
aaat 11 de DJette yapacağı 

beyanet Leh, 1 e ihz, Fran
ıız ve A lnıac ııunlarile Y*' 

radyo ile neıred!lecektlr. 
Bu beyanat, gece Amerl

kayM verilecektir. Celsede, 
kordiplomatik ile birçok ıe

zetecller hazır bulunacaklar 
dır . Daha ıtmdideo V ıuıo 
vad ecnebi gıızeteılerı n 15 
huıuıi muhDolrl bulunmak. 
t dır. 

Bratlıiava, 5 (A.A.) 
İyi bir m n badan öf reoildı. 

ilne göre B. Yon Rtbentro 
pun Romayl ziyaretinin baı
Jıca mevzuu, Slo•ak mu 
eleaıdtr. 

Alman NazmnıD ltalyaD 
zlmamdarlaıına SloYakyanın 
Almanya ale Macartıtan ara· 
ıında. takıtml muktezi oldu 
ju hakkında izahat vermek 
ar2uıunda ltulunduğu ıöJ

leamektedlr. 
~lovakyanın V ııh vadııı 

nei kadar olan garp luımı 

Bohemya •• Moravya tara. 
fındaa ilhak edilecektir. 

Bratlılavanıa A•uıturya 

eyaletlae geçecejl ıö1len
tnektedlr. 

Slovakyanın dlier akıa · 
mı, Macar bımayeal altına 
ıtncektlr. 

Roma, 5 - R&bentrop bu 
ıün Romaya gitmek üzere 
Berhndeu hareket etmlttlr. 

Parlı, 5 (A.A.) - Epoque 
gazetealnln yazdığıaa göre, 
FrnDıa hükumeti, Fraaıız · 
Poloaya lttıf akının Daazlg 
ıehirl•e de ıamll oldujuna 
dair PolonJa h6kum tlae 
teminat •ermltUr. 

Berlla, 5 (R~dyo) - Ha
!'lclye Nazırı Von Ribeot -
rop, bu güo Münibe i:d_· 
rek H'tlerle konuıtuktan 

ıonra Sımaii ltıılyaya hare· 
ket etmtıtir 

AlakadAr wcnaflle göre 

A\meoya ve h lya Hariciye 
Nıı:t?r,arı. ıon vaziyet etra · 
fıoda koouıacakl rdır. 

Roma, 5 (Radyo) - Ma · 
reıal Görlng, bu ıün aaat 
18.30 da Sanremoya var · 
mııtır M reıc:.hn, Von Rt
bentropla Koot Ctnno ara 
sıada Komo gölünde vuku 
bulacak mülaluta lttlrck 
otmİıl kuYYetle mulıatemel-

dlr. 
Parfı, 5 (RadJo) - Al· 

manya ile ltalya araııada 
aakeri bir ittifak içla blr 
protokol hazırlaamıı oldui .. 
ye Komo dölü milllkataa
daa ıonra cumarteat ı6nG 

lmzalanacalı ıöylenl1or. 

Parla, 5 (Kad10) - Koot 
Ctano ile V on Rlbeatrop 
araıında Komo gölünde YU· 
ku bulacak mülikahn, Slo
vakyanın takalmlnl lıllhdaf 

etttfl, ıon dakıkada alınan 

haberlerden anlaıılmııtır. 
Alakadarlarca •erilen ma· 

lumata ıöre, Slovakyanao 
payitahtı olan Bratlılava ile 
Bohem va ve Mora•1.a kıı · 
mı Avulluryay ıeçecek •e 
mütebaki yerlerde doğrudan 
dojruya Macarfıhına tlhak 
olunacaktır 

Roma, 4 (A.A.) - Alman 
orduları kumandanı General 
Von Braucbltacb, yanında 

İtalyan hıırblye m6ıteıorı 
General Parlaol ve Libya 
umumi Yaliıı Maraıal ~albo 

oldtiiu hlllde Marmarıca 
fır aaını teftlt etmııtar 

General Vop Braucbltach 
bundan sonrJı tayare ıle 
Tobruha gltmlıttr. Or da 
aılcerl teılaah gezecek v~ 

yarın Trabluaa dönecektir . 
Berlın, 5 - Saliht1ettar 

mebaftl, helya, Almanya "' 
Japonya araıında aıkert bit 
ittifak akdi m kıadtle mO· 
zakerele.- yepılmakta old&J' 
juna dair oian ~ yJal•'' 
tekztp etmektedirler. D!lt' 
tar.ftan Tokyoda ıntlt•' 
eden «Aıaht Şımbuo» g• 
z~te f, ya. ıadtl bir ltair•" 
Alman aıkerl ittlfakıoıo ıoı· 
z lanacalıDı yaamaktadıt· 
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Şu garip dünyada: 

Duy ı la ı iZ 
ve bim 

~u dakika~a lanlar 
Şu dald ada Amerlkada 

OD dört le tll teykf f edlh • 
JOr. 

Dünya kliıt merkezi Ka · 
nadada 8 000 kllo kiğıd fı· 
tlbaal edlll yor. 

Hlndlıtaada dakikada te 

kız kiti hummadan 6lü1or. 
Bir dakikada Londrada 

900 000 litre ıu bareanıyor; 
bu mlkdar ıu tam on aeae 
yüzlerce klflye kifayet eder. 

Her daktka Almanya Sı
eıfrıed lıtıbklmlarıoıa tak
TIJeıl ı,ın altı y6k cepha
ne 16nderlyor. 

Loadradakl, Loadra köp
rillG ıln6n herhanıı bir 
daklkHında yıkılacak olıa 
yüz kiti ilaza1a ufrar. 

Bu ıatırları okumaia baı
ladıfıaızdan beri Japoalar 
•• bet bin kilo balık tuttu · 
lar. 

Acı11z ö?üı 
Mademki öldürmek llzım 

dır, bfç olmazıa acııız, ça
buk öldflrelım. 

Kedi -.e köpekleri 6ld&r
mek için bir Fraoıız mi· 
laeadlıl majibkll « Y» biçi
minde bir elektrik clhrızı 

lcad etti. Yukanda tkt uçta 
birer 11lalr ıünıer vardır. 

Bu ıüoıerler k11kaç gtbı 
bayvaaın bo1nuna yapııı 
yor, alttan elektrik cereya· 
nı verlll1or, hayvan bir sa. 
ntyede 61üyor. 

Yont 
0~ı~1~!~j !~1 edlldı. l 

• • • 
1 e ımız 
Adı yok. Yalnız iki b t 
harfi var: O. M. 

Bu i leti cdamza koyunuz 
Ye ktmıe duymadan telefo · 
nunuza rapd dlntz 

Meaela Ahmet telefonu 
açı1or Mehmetle konutu· 
yor, ılz odanızdan ne ko· 
nuttuklarıoı dayuyoraunuz. 

Bakalım bu ilet ne za 
man taamm6m edecek. 

Sıyyah timsahlar 
Seoegaliıie Colof civarında 

60 Hatim boyunda tkl Um 
ıab bulundu 

O civarda tlmıablann ya· 
ıayabtleceklerl hl~ bir ıu 
yoktur. Bu Umtahlar nere· 
deo ıeçmlttı? 

Nihayet buldular. iki ka· 
fadar, 11 O kilometre yolu 
yavaı yavaı yQrümütler, 
Giye 16Hlnden kalkıp alır 

ağar, açlığa ıuıuzluia da· 
yanıp Colofa kadar ıelmıı
ler. 

Panik 
Renyada Dulıburı Bele· 

diye T1atreıunda Lohenı
rln oynanırken eh mızraklı 
bir ftılran düıüp bayıldı, 
bayılırken mızrağı bir ıa 

natklra ıltıU, o da 1ere düı· 
tO, ıarkı ıöylüyenler ıuıtu 

lar, muzlkacılar kalkıp ne 
oluyor diye aahneye baktı 

lar . Halk ayaklandı ve ka· 
pıya doiru kaçmağa bııla· 

dı. 
Haı1t b!r biditt'! ortal:ğı 

kolayca velveleye verdi . 

Lehi yanın be-
ci askeri • 

ŞI evleti. 

--- - _______ .. ________ .... -
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Sıhhi bahisler: Otuz sene nıuha'rebeleri kahramanı: 

· Kral G"s 1 hey a 1 l l ınetr büyGklüğüodekl bronz. 
b 

d ıTeÇ ı er, 
GünOo lt lD d bfi · dan Eroı heykelidir 

Dişe • 
1 ÇU 

• • hrebeslo e 
Otuz aene mu 

1 
k aastermlt Muhtelif parç ları birbiri· 

U-k kahraman 1 • 1 k t l • y Güııtav Adof ne yapııtı rı aro e r r ya 
olıın kralları h k 1 pılımı olan bu heykel çok 

i, rnühi bi ~ ır ye ş 
olmaktndır Son günlerde V lyanada 

toplanan m6krobiyoloi1er 
konferanıında Berlln tıp 
n:ıüe11eııee i doktorlarından 

profesör A . H. Gıoı ortaya 
mGhlm bir tez atmıt Ye bu· 

Şrmdfye kadsr 
çQrümut h kkındr. 

için Götebergde bir k~ty : u methurdur. Ayoı ıemloln 
dlt le rin ter f • u l d ikmek teten>lf · 

1 
içinde ve etr fında bu un-

fU D ll • 

zariye yQrlltüluyordu: 

Medeni ' nHnla r büıbütün 

n u izah etmlıtlr. tabtatt n uzmk yaııyori r. 
Profeılre ı6re, drılerla tab ı i ııdalardao baıka ıe:v-

tOrGmeıl bakterll rlo tahrl · ler yemeyi ltıyat edtnmlı 
batandaa ileri gelmektedir lerd,r. Halbuki vabti. loaan· 
ve bu bakterilerin nalıledtl· far tabiatın verdiil ııdalar · 
meıl ile dit çlhihne haata· dan baıka ııda nlmayı dü 
lıiı bir lnaaodao b ir lnaana t6nmemltlerdlr. Tabti gıda· 
geçebılır. lerda vitamin glbl, dltlerl 

Doktor Gtnı bu huıulla beıle1tcl maddeler vardır. 
ıuolan da tllve ediyor: Bunlardan lıendtlerl k11men 

Dit çürüklüfOne bllba11a batta hazan büyük bir mlk· 
ileri nıemlel:etlerde teHdüf tarda mahrum eden mede· 
edıldlil halde iptidai bir Dl lnıanlar dtılerlnla çOrü· 
halde Y•t•Jaa loıanlar ra · meılne tebeblyet veriyor· 

d 
lar. 

110 a, 16çebe kavimlerde 
böyle bir battalıia rı.ıt ıe . Tabii ııdalardaa bulunan 

dııe faydalı maddeler ara
linmemlıUr. Köylülerin dit 
lerlnln aailam kar g ibi bem· t1nda kireç de vardır Hal· 
beyaz olduklarıD1 herke• bukı medeni yiyecek ve içe· 
bilir. celderlmlzde hlrıecin bulun 

Hafriyat Hnetnıda ortaya mamatın!l çahııyoruz Bu 
çıkarılan A vrupada ~ık iden ıuretle dit, bealeyJcl bir 
Y•ıamıı loıaolenn kafa ta1· mr.ddeden daha mahrum 
laraoda da dit ç6r\iğüne te- ediliyor. 
ıadüf edlımemıttlr . Bunun Klreçt n mahrum kal n 
için, dıı çürüklüifl medeni dıı lıo b kterllerin glrmeal
ba1talaklar z<lmrealne dahıl e ve lcerde tahribat yap-

ma11na m(halttlr. 
ber edebılecek iktidardadır; 
yaln !Zı Fran1aDın miiltemle· Bakterlleri11 dııt içerden ke a1kerlerlnl dahli etme- mi , yokıa dııarden mı ç6· 
mek ıarUyle. . rüttüjü me.eteıl uzun ted 

kiklerden ıenra meydana 
Dally Teleıraph ıezele· çıluuılmııtır. Profuar Gına 

ıl Lehtıtao, harp oloua, lk-
Uaadl hayatı ıart1lmadan dltlerl çürüten bu mikrop 
4 000.t.OO aıker çakarabllir, tarın ağızdan ıırdlilnl ve 

diyor. 
dltlerl kemirerek yaıadık

larını bulmuıtur. Fakat bu 
Hazer zamaaıocla Lıblı bakteriler nereden geliyor? 

tan orduıu 300 Ol O uker Dtıl çürüten ba kterJler ne 
45.( 00 ıubaydır. Mükemmel yiyıcekte bulunur, ce euda 
talim görmüı ihtiyaçları l1e ne de ha•ada Hunlar diln 
2 t.00.000 dır. Makemme yaya ıeleo bir çocuğa ağzı· 

İıveçH bir beyk tra · l k d - l 
iti Müathll bir mut o en ıroteı n oz er 
ıa bırakmayıp 

1 
ve onlara boozlyea d ljer 

tkôra uaıarlacnıı ar. ku·çük ataUiler de çok na· 
ı .. oa Hamburg 

Heykd bıtaılf, lı· dide ıanat eıerlerldlr. Ş · 
d emlye yüklenerek, •anı dikkat olan t•Jı mer· 

an 1 fakat yan ı 
..eçe yollaonııt· merlerla bronzlar kadar IJI 

ld 
ı kazıya ufrayıp ı tt k lmamıı 

yo a ıem d ıaaoıl· bir .az ye e 
1 lbide e l d D ı dibinde çarpı m•t· d-f eıerl 0 maıı ır . en z 

mıyacak blr teıa u • . kalen mermerler daha çok 
ol rak 11hıl• kadar yilz•Uf harap olmuıtur. Bronzlar bl. 

tor. de · raz yoıun tutmakla bera· 
Hel ıolandlılar bunu, htlle· ber keadtlerlnt daha 

d f keDdl ıa f d aız tesa O en keodl IJI mubafaaa etmlt er lr. 
rlne 1etırdti1DdeD 1 

•e Şıaıdl1e kadar deniz.ten 
L[d etmlf er ... matları tell• b illere çıkarılmıf o1an ıaaat Her· 

bu beJkell G6t:ı erı par• lert tçınde eıki Yunan de· 
iade için mOthlf r alı ili.hı PeHydonuo bey-

0 kadar p ra 
btemltlerdfr. b Uler keli de vardır. 
ııtemtılerdlr ki Gat• erı Mü- Atla• aıllıl m6z ılola bu 

mekteat• ı ) bu parayı yer 
1 

ke· ıüo en kıymet 1 parçaıı o aa 
nlhe bir ikinci defa b 

1 
t bu heykel, bir çok kere 16· 

ı arif • · lln dökOhnulnl 1 P rüldüğü ııbı eıkl bir e11rln 

mttl~rdlr. d k aDttlr devirde yapılmıı bir 
iki elleri böftlrlerlD e :· taklidi deid. blı;zat kendi

lan Helgolaodhlar: «Biz u ıı1dl. 

'

apahm» 
koca lbldeyl ne B nll Yunan dıatzlerlnden bu 

- keo reıne k 1 l dı1e dOtünur fıatla beJkelta çı arı ma11, ya nız 
birkaç tüccar 81 bir 

1 
Yuaanlıtanda deitl, bQtGD 

1 k ııteD' f d beykeh utın ama 
1 1 cihanda heyecan uyan ır -

ler tabii kolaylıkla bu ı. 'ıt mııtır. Orada batmıt olan 
. ' beyae 

bltlrdıkteo ıonra bedi· ıalerln tçıode bulunın bil · 
kedi dottlukları ıehlre tün hevkellerl denizin dibin· 1 Bre men 1 

ye etmtılerdlr · ıte b ti ol den çıkarma için bir ıemt 
b d mOo••e e 

ıebrl, tç e tle bir hazırlaomııtır. 
madığı halde bu ıure Bu ite ıoobaharda baı· 
Gu.tav 

Adolf 1bıdeılne • - 1 
lanmıı olduiu için mH• m 

bıp olmuıtur· 
d de Tunu-

1907 SeDe&iD e 

k 
bıllerıııde dalı1elar 

ıuo ıar • aıellye · 
b 1 kurtarma • 

Jr ıem 36 aıetre 
ıl 1aparlarkeD. 1 k ıfot· 
derinlikte bir gem 

pek 1ayrl mtbaid olmuıtur. 

len techfz edtlmfı •e t lım na deh tlk ıüt damla11 ve· 
aörmüt :.-SO piyade fark~11 rJldlil z m n bnılor: Balete· mlılerdir . ı de bat· 
milıt kıl bırlikler hal ınde rller çot.uia anncı eutünden Çok ukl td~v;,:r edlleo 
muharebe ede!.ııl ı r. Leblıta ıcçer Onun için çocukları mıı olduiu a k zı içinde 
nm tankları, bizzat Lehla· bu gemiolD •

0 1 

Dat11 Teleırapb a•d ı. L h d k d •lızlarından öpmek de bu "e haJHD oıda, e lltın • l oğum tanda yapılmııtır ve kahte· cihetten tehltkelldlr ye an· bir çok 10
'"

0 
•e el· 

Ve dalııçlarıo allt ve ede
• tlar1 da pek iptidai bu
lunmuıtur. Buna rağmen eo· 
mtcıler ye dalııçlar büyGk 
bir allkayla çalıt ıtlar, hat· 
tl pazar günleri dahi deol· 
sin dıbıodekl arııtırmalara 
devam edılmlttlr. Evvell blr 
dalg.ç bir heykel lsatdeal 
bulduğunu ıörlemlııe de ıon· 
ra bunun bir deilrmen taıı 
oldulu anlaıılmııtır. Bır çok 
arathrmalardao ıonra nlba • 
yet bir bıonz heykel bu· 
luomuıtur. Derfzden çıkar1· 
laıadao evvel onun çok ıDzel 
ye çok r.ııflı bir kadın heyke· 
il olduiu anlaııl•ıf, buaun 
bir Artemlı olduğu zanae-

Morntnı Poıt ıaz.teıl «Le i tıdı L bı t d d b l ooıuf ... hlıtan dOİı•anın betlncl aı · •ız ye r. e • an a o lerl fevkalidedır . aeler bundan kaçıomaladır- kemtklerl u u kı1cnıttar 
ı iumun çokluiundau dols 71 D f 1 ı d et kerl devleti» baılıiı altında ljer tara tıı o, nıl iz ıa 1ar. vaf1n a gaJ berblrl 

b 
en ıoo ıtlah altına alnıan zetealoc 8are, Lehtıtanın ıCi . Profeıör Gtıııfn ıleri ıilr heykeller görOlmOlı b 

lr mıskal ne•retu Lehlı · fi d b 1 1 tJI ohıD u 
t d 

v llDI nr, ı et iti ıırty e A · vnrl .kıtaatı ıAvrupftda en dOXü bu •eni nazariye kon dı.ır.erinden kıyaıe k 1-
nın or uıu ve müdafaa k h l d • ı il d ı arı 

k 1
_

1 
manyanm ona tc a ü e en iyi» dSr . Leh ıt ıın ıOvıut kı arede !>ftyftk al6ka uyan- mer merfer deniz eD ç at•La 

•YD••~ rı hftkkıoda ••zı- fi d d h ı . • ~ ı ıa 
1 

b ıa ıını arın Hı a a çott.lur taları 50 al ydır. Ve muhe. dırn:uı v birçok doktorlu mıthr. Şımdl oıar . 
aQ u make.le çok miblm· B 1 1 d h b d 1• h ı l• b 1 rı Tunu• ıe d u ı rt ar a tın a er ne re e e ÇOö e em• y~t . lr bunda keodtsıle btrletmff· meraklıları, on 11 

1 de ıeJ" 
lr. kadar Lelaltt n 35 mtlyon rol oymyacaklbrdır. Çüok6 lerdtr. Bu ıuretle, diı lerin btrlata Bardo eneze• 

0 

Bu makaleJI Y zan lnıl· nüfuılu btr memlekette de memleketin araztıl H coğ çürOmeılne dftlr Jeul Ye mü- redebllmektedtrler. d 
lız nıubarrirlne 1.:re ber 11 d il ID için e en u ıayıca rrar.ıa an de.ha mü rlfi vaziyeti b ir huıuıtyet htm bir ketlf de buluamuı Bu heyke ~r 40 ( Sonu dördüncO ıayfada) 
teJden ev9el lıaret edilecek b ı. d k d btrt ]. 

im ml"tar " as er ıefcır · arz etmektr.dtr ~~o:ı:u~y:o:r·~ ... ıı=-ı------~==h:l:•:rı:o:D~:~---~:-::::-:::~-~-~~~D~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ •• ·-·· ---• 22 mq ın le emlr~r v~IU~t. • 
•• DTürkdlllnln T f il ~ e rlkHı : Gll aaaaaaaaaaa•ao

0 
hoyvGn 1tlif ettikten ıoora, leketinde bulunulduiu cihet· , m ezara dOımüıt · Düımanın Seyhun oebrl 

g c il! ~!il.. \ çadırını n l urulu bulunduiu le, dart aydan faı; l a devam O da, Kataf ıaıpar toru boyandakl ılk müdafaa hat· 
a hı: ~ ~ .,, llııl A ıı~ D hilıtm t~pelcrden b lr lelnln e tmedi. Han, ukit • e za glbt ordusuDU ıehırlere tak· tı yarıldı tan ıonra, laan, 
g 111 lıı ~illi 1 ; Gatüne çıkarak prcmıler ve m o lle aon bah t h6cum ılm etmfı ve bu ıuretle Mo·. orduıuou kendi ftlulace im· 
O• Yaıan: il. LAMP • zabttferln tavr v~ hare et · larınn h zır bulunmak ve jol ıilvarderlnden kurtul· nb 

(> Ç~vlren: ENVER ATAFRAT : mak lıte .... ffll. Açık .. hada paratoriuiun en im ıe· 
Oatı1aa • lertnı tedkıkc baıladı Yuhl ile Kat 0 ayro la1la· ... 1 l B b Se aıııaaaD ·refrllra ""-

57 
A. e birdenbire b ir eri o an u ara vo · 

.. k b- merkanta çevir.il . uu D • 
G 

•'12 aaaa,,..aaaaa•O,,. Umum hücum ııarell •e· rı~e mümkün mertebe ıü kendtılnt, ıoorn .!:J iki 
urt Y J klaııldığı za· r lltr verılmeı; ıüvıırller ileri rfltla btrleımek 11ttyordu me1dana çıkma ti:lere u · ı btrbı ı I 1 d ı el müdaf aıı. hattını ııla pek 

man, kuaıandanlarınıo lc!a· r erine yak nııyor ardı atıldılar -.e önlerine gelf!'o Bu ala1lar Hazer denizin cum ıaatıoa ka ar ıa1r 
r 1 1 

Han ı-... ,,.f bi tt bf hl d d k h meri ıo-r1t.neo ve ıade baı ciddi her aıuka•emet• maruz 
es • hnda olar k iki cenah . .... r ıure " r • hu..,ıeyl •mha ettiler. Bu en av et etme ta ve ıa ıo u 

Jav rfne giren daireye ydtlaıtı; hücumlnr ekır:rlye bütOo bir ölüm haber•nt eetfrmekte kumaodaadan alınarak en k•İmadaa aıtıktaa ıonr• aı· 
•t ya vaı blrleımeye b ı· bir Jıaret duyuldu, ıu-varll•r •- ''· 1 k dar gön I k f 1 yeııf bJr hattı ınG-ladı . Hay•anlar t•zylkt h•ı "' 8 Gn de•am t.ıdl1ardu · an· ıdiler. kiiçii• taaım ara a er n • f 

t .. ' derhal btr yol teıktJ ettiler cak hıtnıo küçük rorunlara Su zamana kadar Moğol· derilen bayr k tıaretf~,.Jle dafa•Y• Afganistan ve ra-
e meye Laıladılar g ytkler ttt· ve haD bu yoldau dah·cnla ve genç prenıler hanm hu· lor, biç bir ciddi muk bele Jdare olunun bu laorlıunç oın seagJD dağlarına doiru 
rek bacakl rlle ••flar bovunca 1 d ı. b ı· k 1111 .. da ga1rJ ke baıladı 

00 ı Çfbe 1rtr 1. zurUDti çıkarak mfitebakl aörmcn•bln ütün fi am ıürüo0D ı!.rf "'" ıeY • 
'•fa eola kaçıyorlardı; kaplan- Eıhl adetlere aıöre, ban, hayvao' ar içi ıefoat diledik ülkesini ltaıtrıo baıa kat muktedir 16ruyordu. Bayrak Türkler mOmlnler ve ili· 

lar k falarını onl~rlne efmlı rtı tehdıtkir btr vaziyet lerl nmnn hlicum nihayet etmııleı·dl Onlor asri bir ıaarotJ uıulü belki harp eı · fırler ora11ndakt mGcadele 
bir halde horuldanarak öteye, elan hayvani ra ke.orıı ılk verlllrdL Bu ıefer de ıefa t beyeU •eferlye11.lo kullendığı j naeında muhorfplerfn •e•f oldukça llerJemfı ve bfrlu. 
bert ve 11yrılayorlardı . Gurta- olarak hGcum cderd•. Artık rfc••ı gol dl ve muhadmler 1 zamandan pek te f azl ol· ve muharebe gürOltüıO za-ı ~ f ı cll r tçlo p k ellm bir ı · 
yıo ötegıodc d lre kapandı atllh kullanmaya nıüıaade tmhrıyı bırakarak ~len hay ml!l yan bar zmman zarfı da bltlerln kumaodal rıoı eı · 
ve ıaflar dilim• dalarak •nrdı v CeogJz han nltn vaolcırı toplamaya b ıladı · ı nehtrler aımıılar •e ıeh lrler tJlemtyecek bir d recede yfr almııtı Klftrler, mailt\ 

ıd bf ld Ja•. feth etmftlerdl. Bati ngıçla 1 0-rter yeya UI ve boru fe. müı111loler Dazarıoda flihl 
hedefe dojru ilerlemeye b ı · kılıç bir e e, fay r c l'l , 1 1 k hldd ti "' b k • olduğu halde en tehlikelt Bu nevi bir av uher tçln pek anafrur •e uetıcede d lcrı düımanıokl er e a e n muceHem lr ıe · 
ladıl r Yaklaıao kuııarıa l d it h lı ı 1 l d C noktalıırı rı yarak hOcum en iyi blr talim uıulü idi; pek mahkur olaa bGyük rııtmhr dil~Onc ıl e ıBn ilz • D mıı ar ı, enılz 
•edaları d h ııddetle efl . edıyor ve meıell büyük bir ve yanm dafre k nlnin kı.ıl . muharip M.,hmet ıah, h . leylo tatb•k olunurdu. Ge b&n da onlord bu fjkrJ ~ek-
ttlmeye beılaodı, erkeklerin d . P oarak bir datre teıkll et- •atanı kurt rm k için tcbo · celcrl bat kum r:ıdaoıo Tu YIJ etmek fç ln lcıp ed n 

b •k Acem luıplanını yere evırl ı •e.htl çıilıkları dah fiyu k• mek t e a ynen rouhe.rebeler aıuoı terk etmlıtf; Ye buauo guuun - 1ımc k - yaDıada her t•Jl yapmaktan ıerl 
b d- t •er •eJl!l atını bir ıürü ui" l f · · ı b f k 1 lr ıtddet keıp etti; uç or ı eıuasında kullaDılırdı. için de hl11eıfne büyiik btr muhte j ren" 1 lr ener/o a mıyordu 

k da kartı ıürü1ordu. 1 ld i 1 ~, il 1 SO •llf b lınde d tre gitti çe Bu ıeoe •• düım D mem· bedaamı ve bir de dl •acı ı ka ili ıp •• r ••• ıureU- - NU V All-
Hı• bu ıuretl• bir ı6rü 

41.rlaııyer, atlılar ıttUkç• 



• 
ıy 

(Baıtarafı blrhıcl ıayfada) 

ve aımeU11l yeniden mey -

daaa ı•tırmek icap eder. 

Ancak hakikaten btl1Gk 

el n bir Polonyanın An•

panı bu kıımında beka vo 

mevcudiyetini temi•• mu

vaff als olabllecall bedihi bir 
keyfiyettir. 

Bertin, 5 (Radyo) - Da
nzlı meeeleıl hakkında Po-

loa1an10 Alman1aya cevabı, 

oloa l Beki• nutkundan 
evvel 1 rıa aaat 1 J de Po 

lenyanı11 llura maılabatıG· 

sarı Lobomlrekl tarafıadaa 

Yerllece 1 ı6ylenlyor. 

Koloael Bek, parllmen· 

toda trad edcelt nutukta, 

D nztfln - Polonya için ba

yati bir m ıele olduiunu 
ıayllyecuttr. 

Varıova, 5 (Radyo)-Dtıa
kl mıllt bayraaıd h lk ta· 

rafındaa Al anya aleyhine 

tezabGrat y pılmıı ve: (Ya· 

ıaıın D zl~, kebrolıun Htt
ler.» 

Dlr• ha:vlurılmııtır. 

Varto• , 5 (A. A.) - Dü11· 
kG aık r1 ıeçtdreaml eın -

aında laalk bir çok defal r 

Almanya aleylalnde tezabl· 
ratta bulunmuı: Y aıaaın Po
lonyalı Daazıı .. Y aıatın Po· 
lonrah Şarki Pruıya .. . Kah
re1ıun Hlller, diye baiırmıı
hr. 

Alma• ı f irinin ıamalı 
l:aa,h bayrak taııran iki oto· 
mobili ı çerken etraftan 

memaanlyetalzlık mırıltıları 

yGluelmlıttr. 

V arıova, 5 ( Radyo ) -

Hartcıre Nazırı Koloael 8ek, 
1arın 6fledea ıonra ıaat 
15,30 da toplaaacak olan 

diyet mecltıtnde nutkunu 
lrad ed cek Y Hltlere ce· 

vap vermekle beraber Dan
zl; meHleılnde Polonyaaıa 

ne d6 lndOıi6oG mutedil l»lr 
llıanla btldlrecektlr. 

Selda nutku, yarım ıaat 

devam edecek; lnatllz, Fran· 
11z ve Alman !lıaalarına 

çevrtlecekttr. 

Varıova, 5 (Radyo) 
Polonya Hariciye Nazır mu. 
avını B. lembek, Varıova· 
dald lnılllz ıeffrlnl kabul 
eder k ıaat 11-
30 da Hariciye Nazarı B. 
Bekin B Httl rln nutkunun 
ana hatlarına v receil ce· 

. vabın metnini blldtrmlıtlr. 
Varıova, 5 - Polonya 

Harlct1e Nazırı muaYlat Sze
mbeck, lnılhere büy6k elçi. 
ılal kabul ederek Hariciye 
nasırının aaat 
11.30 da Hıtlerln nutkuna 
verecelt cevabın ana hatla · 
rını bıldtrmtıttr. V DrfOYada 
larfltz matlabatıthıarı da 
Lela - Alman miaaa batı 
laakkında izahat vermek 
Qzere Londraya ıelmtıtır. 

30 dakika kadar devam 
edecek ola bu nutuk çok 
diplomatik bir llıanla yazıl· 
mıı olup ıon ıGnlerdekt Po· 
loaya ıaaetelerlnla ,zannet· 
tikleri heyanh buıuıatı tbtl · 
•a etmtyec ktır. 

Partı, 5 (A.A.) - lıkl 

y 
• s 1 ÇI 

Ha va Nazarı Morcel De t 

bu 160 Oeuvre ııızeteıh:ıde 
« Dantztı fçlo ölmek mı? » 
baıhiı altında yazdıjı b1r 
makalede diyor ki: 

Hudutları ızın, hürriyet· 
lerlmlzln müıtereken Fren· 
ı ve Polonya taraf ından 
m&daf aaıı cesaretle derptı 
olunabtlece bir ıeydlr. Fa. 
kat Dantzlaı için ölmek .. 
Hayır. 

lnaıliz ıarantlılnden ev· 
Yel Polonya Danzlaı meıe

leılne 'balledllmtı nazarlle 
bakıyordu. Her ıeJ yolu•da 

lvevyork sergi-
sinin açılıf me-. 

• • 
Tasımı na· 
sıl ol u. 

Nevyorla be1nelmllel Hr-
alıl ltı yQz btD da Vet{I 
ön6 de açılauıtır. Açıhı 

er ılmlol Ski aat aOr n bır 
r ımt 8 çld t kf p etmtı, reı 

mi acçll• • rıl fn tuıaatın 

da çe.lııan Ut bıo mele d 
iftira etmfttlr. 

Relılcumhur Ro:ıYelt ıon 
ol rak Qç bl pollı muha· 
fazasında ıerglJ 1relerek 
yertnl lmı , bund D ıoara 
da ıerglyl açm m raıtmını 

ı.ımıı icra tmııtlr B" ü· 
naı betle ı&yledlğl •ukurıda 
Am rlkanın beynelmilel mtlı· 
naacbetlerl kuvYetleadtrmek 
ve mtlletler ar 111ıd ıulhan 
anlaıma yoll rını ç ak 
emelinde olduğunu ıöyle

mtı, m mleketl r ar 11nda 
yıkılan udutların birer ta· 
rlhl kıymeti old iun•, fakat 
Hnelerln ve h rpl rl• ba 
hud tları altiiıt ettlibal ıöy· 
llyerek beynelmilel temul -
rıu bund n böyle ı llı JO· 
luada olmaıı•ı teme•nt et · 
mittir. 

S rılye iıUrak eden lt· 
•• , devleti• b yrakle.rı ee· 
çit meydanıa dalıalan 
makta idi: Bunlarıo ar 11n. 
d Arnavutluk ye Çekoslo· 
vakya b yr kları da bulu

nuyordu. 
Serııde bir çok paYyon. 

lar ben6z çılmamıı •e •i· 
len•• yerleri de ça1ıı a a 
baılamamıı oldaiu halde ıaat 

ikide büfeler tam me bo-
ıalmıı, ıaat üçte arhk yor· 
ıun dOıoen halk n• fçebile· 
cek bir yudum ıu ne de din. 
lene bilecek bir ıandalra bu
lamamıılardır. 

S rııdekl poltıler buıuli 
ve entereıan bir kıyafette
dirler BüyOlı:: bir kovboy 
ı pkaaı altında maYi parlak 
bir pantaloo tle tnııllz reı
mt kıyafeti ıözükmektedtr. 

Serıt mahall ıl tle ı•hlr 
ara11nda ııliyen otobüılerla 
ıuretl mabıuı ela yapıl n 
klakıoaları dalma Nevyork 
1ark111nı çalmakt dır. 

Ztrarctçll rl bütün ıer· 

iyi elektrik ile müteha rrJk 
bir aandalya Gzerinde (s -
ti bizim 1'•ramızla 4 llr ya 
olmak Clz re) dolaımaları 

kabildir. 
M6ıyö Ye mad m Ruzvelt 

aerglılntn açılıı meraalmlnl 
mGt aklp Hyde Parka gide· 
rek Pr~nı Frederlk ile Pren
ı ı lnrrlde miilikl olmuılar· 
dır. 

1 

ı. 
ıldlyerdu ve Gdtaya ltmruu 
Polonyanm bdtüo Uc retlnl 
temin eyltrordu Ôyle ki, 
Daozllln Poton1alıl r için 
htç bir kıymeU kalmamıth· 

Almanlar es e uzun za
m odanberl orada · ati ola· 
r k hiktm bulunuyorlar. 
Mılletler Cemiyetinin za• Ilı 
m meı tll ite bir heyu1idaD 
b ıka bir f y deitldlr. Bl· 
oaenaleyh OaazlAln Alman 
yaya ilhakı bir formaliteden 
ibaret kalmııtı va uhakkak 
ki bir harp veılleıt tcıktl 
edemezdi. 

Dalma Almanyanın fena 
nf1etlerJnden babıetmek 

ya hı olur. D ntzfg y(lz(in· 
den bir Avrupa harbi çıhar 
mak hakikaten fazla otur. 
Fr Dil& köylüıü boı yere 
Polooyala1ar için ölmek Is 
temıyor. 

Varıova, 5 (A.A) 
Dünkü •"eri ıeçldresml 
cınnaınd halk, btr çok d -
folor A.lmeoy aleybtcde 
tezahüratta. buluomuı «Y . 
uın Polobyıılı D nztr, ya· 

ı ıın Polony lı Ş rki Prue· 
y » k hrol un Hltlet» diye 
ba ırmııtır. 

Al an ıeftrlntn go alı 

haçlı bayrak taııya iki oto· 
mobili ıeçerkeo etraftno 
ID.! mnunlyehtzlık mmltaları 

yükaelmlıtlr . 

Londro, 5 - MüulhteD 
alın n haberlere göre bura· 
drakl Alm n kıt l rı, bu k · 
ın ıtmele dofiru h reket 
et tılerdtr Hareket hallo · 

• 
1 

(8 ıtarafı ikinci 107fa ) 
rinde muha eme etmeılnl 

btltrler. Btlbaaa petrol. Çtıo· 
k6 hcır ıey ooa b hdır. 

Çek lb yı Moravec, bir 
ç ı n önce, A.lmanyanan 

ce ubu r lyo doiru bu 
lntılntn dlhk te dağe: bir 
tedklklnl yap ı tı. Alm ny 
nın aırtıUğl macer yı Ce gfz 

Hanın maeeraal le kıy eh · 
yordu Cenılz Haa, Mac • 
rlıtanı eltoe ıeçlrdtğl ıün, 

B lkanlarnı ve Orta Avru
panın hl imi olmuıtu . Ooda 
lacr ıey ıiiv rld n lb r•ltl. 

Yal ız tları b ılemek li· 
zımdı. Mac r ovalan buna 
yetiyordu Mod rn fr devlet 
lçlnıe h r ı motor de ek· 
Ur: Otomobil, ıe 1, tank, 
tayare, yalnız petrola eablp 
olmak liı:ımdır. Ve albay 
Mor vec yl!k rada babı ttt
llm sahayı ıôaterlyordu. Ou
ray lkl yoldan varılabilir: 

K r denizi ıımallnden ve 
cenubundan. 

Berlladen k l ·arak Bura 
körfezin k dar uzanan btr 
hOzme resmediyordu. Bu, 

rllo Bağdot yolunun 
naz ri r ımldl. Hüzmentn 
cenup mlnb atıl Se1int ten 
ıonr Surly ye doğru deniz· 
den ıe en Balkan yolun•, 
J nl ltalyanın bu ıün kara. 
dan ve denlsden ontrol et
meyi zerine aldıiı yolu göı
torlyordu. Hüzmenln tim 1 
müa nlıl, Varıova, Har of· 
d n çlyor • BakQy ., r· 
clıkta• ıonr lr aı ç mber 

rı 

iğfı l 
b -r be 

., 
e ogaz-
rü.şvetl 

n az 
cis ·dir. 
"" 

(Baıtarafı birinci ıı&Jf ela) 
medtil dü iin lcmez. 

T6rk mlilett ba ımıad~o 
entern ıyen l münruebetler 
eı ıh ol rak d filt l§Ur Tnrk 
mdletlnln bundan 15.20 11 ne 
evvel h rp h llade bu-
b duğu mslletler are1ında 

buıün çok em'n doıtl r• 
malik bulunduğunu kaydet 
mek ıerekttr. Fok.at Türki· 
ycolo ta•rıhareketlot daha 
laıtıkil kaim yolundaki 
ı yretlere dair Tork Harl· 
clye Vekilinin yaphfı kati 

beyanahn kafi ıelmeal icap 
edetdt. Ftlb klko TQrklycnla 
b"Uln dünyay k rıı bey n 
ettfiJ tttm d . vazlyotl onu 
iti adın bu muti k ı 1101 

terk yo!und ycıpılacak b r 
türl t lktnlert açıkca red- , 
dctmlye m6mkün kılar. 

Muhtelif yf!ol oyunlarin 
tealr ve n ticeleri buı6aka 

aerılnh ·lerl hafifletecek 
yerd düoy yı e ıen kafi 
derecede ·arııtırmakta ol n 
ernnlytılalzll~l bir kat dab 
vahlmleıtırec• tir. 

de buluo o kıt l r raıın . 

do b&va hücuml rın r· 
ı• tcçhtzath ve aotltao kı · 
taiııra d buluam ktadır. 

H len, Mnnıhte pek az 
Alm n askeri bırakılmııtır. 

Bir k ç günden beri, Al
any m Polonya hududu 

ıı yakın mınt al rı ela da 
t yapıl a ta· 

içine abp 8 ıra lı6rfezladen 
btrlnel yol& milakt oluyordu. 
Bu da 1914.18, harblado 
vuıturya-Alman ordul rınıa 

t kip etmlf oldukları büyük 
kara yelun tek b l ediyor 
du. 

u dem tl ki , Hltlcrln 

1 
tab yyül ettiği lmp r torlu
iun hüküm t merkezi, 6-

Qm ti, ndüatr!ıl, in an de· 
poıa olan Alm oyadD fakat 
petrolu Yakın Ş r ta ola
ca tır. 

Meıel onun için Alman 
f brt icram Yakın Şarkı 

petrol 11 b 1 rına b .. lamak
tır. Bunuo için utl ka ye
lu a h r çtkanı yı cp ıeç· 
mek le p etmez, bütüo milm· 
kü• ltttf ki ra ull narak ve 
far ıöa t den aalaıma, 

tehdit, rk tme rollarına 
baıvurar 1oluDa deYam 
edebilir. Prenı p ltibar!yle 
Çolsoılovakya ha aktan ıon· 
r , oım \do Polonyayı, ıonra 
Ruıy yı ı f harici etmek, 
cenuptıı it lynyı ört diye 
kullanaraB Fr Dtnz - loılllz 
ıurupunu kcnare bırakmak 
ve her mutava aıt ıekı! 
f ıtıfade etaı k meYauu ba · 
hlıtlr. 

Bu, dünyanın baılıca Gç 
· devleti: loglltere, Franıa •• 
Ruı1a, dtfer bir çoklarının 
mOzaharetlyle karıı koyma· 
dıkları t kdlrde ve ancnk 
ltalya ın ,ardımtyle baıarı-
labtlec bir l:a rekettlr. Fa-
kat hu reket muvaffa 
olduAu takdtrd dünya yü 
z deki mlll tl rln mukad· 
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Balık s Nafı 
.............. ür öğünden: 

1 -Balıkcılr Hükümet Konalı Adhye kıtmınıa laıaah 
kapalı zarf ile ckıllt eye konulmuıtur. 

2 - Y aptırılac lı:: it 65. 119 lira 76 kuruılak laeyetl 
u umtye keıftaln sa gJ6 °hra 50 karuıluk kıımular. 

3 - Bu ııe ald evrak: 
lir - Projel r 
B - f fat bordroıu, meaalııa cetveli, ketlf h•llta cetveli 
C - F ea•i ve huıuıl ıartaame 

D - Bayındırlık tılerl genel ıart•ameıl 
olup lsUyealer ou evrakı her ıüa Bahk ılr Nafıa 

M dürlü§lnde rlhebtltrler 
4 - Ekıılt•e 15 5 939 cuma g6n6 ıaat IS ile Bah

keılr HDlıümet onaiında Nafıa MGdürliiiGntle teıeldıll 
edecek Nafıa ekılltme komtıyoau huzurunda yapılacaklar. 

5 - lıteldılerla tau it• aiti 4097 lira muvak · 
kat teminatı mal eandılına yatırdıklarına tlatr mak
buz ve ıayanı kabul banka mektubu ile lhaled•a en ıoa 
1eklz ıfln evvel aeıarl 70.000 liralık yapı itini bir def ada 
baıardı larına datr referauılarlyle Bahkeılr V altltilne mi· 
racaat ederek alacakları ebllyet veatka11nı ve ticaret oda
ıı veılkalarını 2690 numaralı kanunun tarifleri dalrHIDde 
basarhyarak elulltme komlıyonuna mir caatları Ulsum• 
tlin ol nur. 4-1-86 

Ta s h i h: 
Balıkeılr Adltve blaaaı lnıaaltna atd 30-4 939 tarlb ve 

2,6 12-5 939 tarihli nihbalarında mGnclerlç tllnlardakl mu· 
vakkat te inat miktarının 4097 lira oldui• taıhtb olunur. 

Askeri Sııtı Alnıa 
Kouıisyonundan: 

Kolordaıoun lıtasyon cıvarıadakl fmnıatla keılf bedeli 
816 lira 62 kuruı o\an tamlrall pazal'lakla yaptıra1acrıktır. 

P z rlığı 8 5 939 pazarteıt ıünl ıaat 10 da yapıla. 

cakt1r. lıteklllerio m zkür ıün ve ıaatte Kor Satı• Alma 
Komlıyonuoa ıel lert 1160 ohıour. 

ı - ı - gz 

Balıkesir Meriııos 
Y etiştirnıe Şefliğinden: 
Ztraat Vekiletlala 3 5.g39 tarihli emtrlerlle bıl.llrll· 

fıtlr. 

T rk mt!rlnaı yapai111nı aıaiıclakl ıartlar dablhade 
Bura erlnoı f abrlka11 olacaktır: 

1 - Safkaa Türk merlnaı yapajı11 kirli 120 kuraı, 
Y rımkan » » » • 1 1 O » 
Safkaa ve yarımlcan kuzu JÜDI » 100 » 
2 - Keçeleımtı pıtıraklı, çakıldaklı yapalı ıtbl aor· 

mal yapalı va11ff rın111 bozuklulu halinde yettıtırlel tle 
erJnoı fabrilıa&ıı ayrıca anlaıac hr. 

3 - Pıtır kh olan yapaklarda k rbonlzaayon ücreti 
ol r lı hllod azami 1 O kuruı tenzil edilecektir. 

4 - Y etlotlrlcl ile ıhttlif halinde Burea Merinoı mi· 
fcttlıl k m oi ralı kabul edtlmtıUr. 

5 - Va.ati l.5 • atim uzunl aunda ve bu•uD fe•kln
de ol a oor al y n olup bundan daha kııa olan y6aler 
kuzu vünii addedtl cektlr. 

Her ne ıekıld olursa olıua Tir merlaoı 1apakları 

zay edtlmtyecek, velevkt ea dahi olıa htr k61dekl l»lrka9 
yetııtlrlcl btrleıerek yap ki ranı Buraa Merlnoı fabrlkaıına 
aatao yapmak i.lzere Buraaya 16türmelerl llaa elanur. 

(8 ıtarafı üçüncü ıayfada) 
dılmlıtlr. Hattl ıemlnl 

kaptanı Una ya deatzde 
bir Artemfı bulduiuou tel
ar fla btidtrmlttlr. 

Çok alır ola bu heykel 
büyilk zorlukl rla ve a:aun 
bir zamanda denlzd n çı

karılnbllmtı ve dentzden 
çıkaraldıiı vakit büyilk bir 
hayretle örülmüıtClr kt, 
Artemlı zannedilen broaz 

der tiyle alakadar olsa ıu· 
rup!arıo ılizlert önOıade ta 
rlhln :rapıldıfıa ıahlt olmak· 
la tktıf a otmelerl leap ede · 
cektlr. ÇGnlıii o lar ıabnede 
ancak ftgilra ııfatlyle bulu 
nabll c klerdfr • 

3-1-93 

VI h ykeli 
parçaıı, muazzam btr bey
girin ön 1ak k11mıdır. 

Bunu aörüace ıemb:tler 
Ye dalııçlar lttly6k · Itır 

ıukutu hayale uframııtır, 
çalıımala beveılerl kalma
mııtır. Gemide bulunan ar· 
keoloflar hiiyük ıOçlülıler

le denizden çıkarılan eıerlD 

ıüzellt ve ebemmlzetlnl 
oul,.,ra aalatmıılardır. Y •
Diden çalııan dalııtlar bir 
müddet ıonra denizden bir 
parça daha çıkarmıılar. Bu 
parçanın Gzerlnt ıaran yo· 
ıan ve dlfer tabakalar ka · 
zılınca bunun bir at laerıo· 
de kiiç6k btr deltkaolı1• 
161terdlil anlaıılmııtar. 

---Baaıldıiı y r: Vıliyet Matbaa11-Babkeılı 


