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Londra Bliylik 1 Hariclyı vstillmizin bir Fransız gmtasını bayanatı: Günün en büyük siyast meselesi: 

Almanya Polonya.ya kar-
şı nasıl bir vaziyet alacak? 

Alman ve italy~·;;·H;;riciye Nazırları 
bu giin bu meseleyi göriişüyorlar. 

Polonya meselesi ile Südetler meseles · arasın
da büyük fark vardır. Çi1.nkü Polonya ile İtal
ya araaında. dostluk var ır. 8. Bekin nut-

lıu lngilterede iyi karşılandı. 
İ lıaret ederek biUGn Leb mil-

1 j lethaln bu boranatıu yettıme-
1 d lilal eö1lemekte Ye tlSJle 

B. Clano 
VartOYa, 6 (Radyo) 

Gaaeleler Harlclye • am 

Bakla D•yet ıaecliılade Hlt· 

le re ce ••it olan nutkunu t•· 
recldlt •l•ede• taı~lp et 
•ekte •e ilk ı yfalaranda 
yer ·nrm•ktedlrler. 

Bır a•zete ıulhçu ol n btı 
he1anatı11 pek kati olduiu 

au ı&ylamekte, Polonye.ırJın 
Daaatı Gaertndekt kattyatı a 

dem ktedlr: 
- Polonya Baltıktaa vaz· 

ı•çlrtlemez. Şereften mah
rum edılemez 

ek. oı,. t mecllı!nde mil 
letlalo hay ti m•afaatlerlal 
cı6daf aa •UIAl•l müdrikti. 

E~aıh monfaatlerlmtaln 
••zara Ulbara ahnmıuı ıu
Ulc müaakerelere ılrlıeblli· 
rlz . Basiret • btbl olıullar 
bu katlyetl anlı1 c lıiardır. 

Nutull lı:u••ete boyun elmt· 
yen Lebııtanın hatta har ke. 
tlnl g6ıtermektedlr. 

lngiliz gazatelerlniD flklrlari: 
Loudr1ı, 6 (Radro) - Be. 

t nutku matbuat tarafın
daa çok iyi kıarıdaa ııtır. 

Btr nutkun bu kadar iJI 
karıılaam ıaı aadlr ıörllmftr 
tor. 
Ta,mlı ıa• t•ı& Bekln,Baltık 

deal•lao atd be,aaab Polo•. 
yaaın fikrlat açık 1aıt•r· 
mekteı lr, deaıekte •e Al 

Roma ya Ha iciye 
Nazın B f gradda. 

Romanya~ YÜgosl8.vya-ara
sında görüşmeler yapıldı. 
Belaırad, 6 (Rad ) 

Romanya Bttrlclye yo -

GafeDlco bu aabe.b Nu:ırı 
Belsrrada aehnt Ronu.dan 

1 
1 •e Yu 

av Harici N goı. 
..ı Je azırı t 
aan k , 1 ardın 

ıı anaaııtır. 

lkı N uır bueno öil 
e el u • n 

Ü 
.. zun mtddet 16rQ1 

m ıtur. 
Gafenko 1 b 1 K•zttcı ere beyanatla 

u unarak demlıttr iıt: Sey . 

batım • d ı •DHID • J&lDı• mem· 
eketımla da•atını defi), Y•-

aoela •1• ile btrlıkte R oma o-
yayı bir ı•Y•Je bırJeıtı 
ren ye bCUGa Balka11 An 
tantını allkadu eden tıler 
Gzertnde de durdum 

Gafanto Londraya çağmldı: 

B Daladly~ 

darları araaıodcı yapılan 16· 
rüımelerdeo ıonro n ır~di-
loo reıml teblttde iki de•ltıt 

Lo•dra, 6 (Radyo) -
Y akınd" Parlı gtdecek o1ao 

RomanJa Hariciye Nazırı 
Cafeoko laıtltere tarafıod n 
LoeclraJa da•et edtlmtıtlr . 1 

adamlarının iki omlekeU all· 

Belırad, 6 (AA.) - Ro · 
~-n,a Har!ct1e Nuırı Ga· 
•aile ale Yuıoıla•J• ılmam· 1 

kadar eden meıeleler •e A•· 
rup devleti rl :almamdarları 

ile mOtokablleo yaptıkları 
mCizakereler h kkında fikir 

teaUıinde buluodul<ları kay· 
(Sonu ikinci ıayfada) 

~B. R/benlrop 

ma yaaıa Poloo1apa y&plıiı 
teklifler• karıı d• ,a,le de

... m idedir: 

Rıbentrnp - Kond Ciano 
ıorüşm teri: 

MtllDo, 6 (Rad10) - Al. 
maa HarlclJ• Neam RıbeD 
trop •• rofika11, ba ıOn 
ıarı.t 11 d buraya gelmlıler 
•e ltalya Harlc!ye Nasırı 
Kont Ctano tarafından kar· 
ıılaamıı1 rdır . 

lkt nazır Rlbentrobun 

ikamet edccei• otele 1r1tmlt 
lerdlr.Nezırlar otele girdikten 
ıoara kalabalık b lk kütleat 
ta rafından lllkıılcnmıılardır. 
Alman Hariciye Nnm oteUa 
balkonun çıkarak halin 
ıelimlamııtır. 

Sıt t l 3 de mte fır ıerc fl 

oe ıeblr t-manettnde öğl e 

Y meğl zly1;:feti vertlmtıUr . 

Sıyall ıörOımeler yarıo [bu 
gü ) öiledcn ıonra baıhya 
caktır.· 

G6rOımelere fc•kallde 
ebemmlyet verilmektedir. Bu 

mOzakerelerln baı\ıcaat Po· 
lonya me.elHldlr. Almanya 
Polonfa hakkında ltalyaaıD 
ne aıbı battı hart!ket talııtp 
edeceflnt öfreaecelıı:tlr. Ka · 
naate ıöre bu meeele ile 
Slldetler araeında bA1tlk fark 

•ardır. 
ÇüakG Polonya ile ltalya 

araaanda doıtluk •ardır. 
Mıllno, 6 (A A ) -Alman 

Hariciye Num Rıbent· 
rop bu aGo Mtlluoya ıel· 
mft ve halya Hariciye Na
sırı Kont Clano tle mCbalıe· 
relere bıılamıthr. 

Mi•lno, 5 (Rad10) - Al· 
(Soau d6rcl6ac0 ıa7fada) 

Elçimiz Lord Birh pvuk n Tür
Halifaksla gö- kiye bitara!_k_a __ ca_k~ır. 

rüştü. -Hariciye Vekilimiz diyor ki: 

Londra, 6 ( Radyo ) 

Lon<lra BftyGk Elçimiz Dok · 

lor Te't'ftk i ... üotü Araa dtın 

öğleden ıoara Hulclye Na· 

zarı Lord Haltf alu tarafıDdan 

kabul edilmtıtır. 

Balkanlarda sulhun mu haf aza 
edileceğine kani bulunuyoruz. 

P 6 TarklJ• Heri· 

Londra, 6 (Radyo) _ la· 
ııltore • Sovyet m6zakerelert 

Franıa tarafından tasvip 

edıldıktea ıoora lnrılız ce· 
Yabi notasına ıöre cle••m 

etmektedir. 

Nota hakkında ııkı bir 

ketumiyet mub faza edıl . 

mektedır. 

LoDdra, 6 (RadJo) 

ıo•yotler Bırlı§lntD Loadra 

Sefiri buıftn Herlclye Nasırı 

Lord Hallfalula ;örftımüıtOr. 

ALADİY 

ar••· -
el • Vekili Şükrü Saraçoi· 

1 t» aazete· 
lu «lntraoıııe•D • 

' A k 111uhablrlne 
ııaln o ar• 

tt bulun-
mühim beyan• • 

muıtur. 1 
Şükrii Saraçoflu, uaıamd 

bir müıelllb ıbtıllf yuktu&D • 

TC1rkl7eoln auıl bir battı 
hareket ıtttbaı e4eceii•l 

· h b ceYabeo, 
soran mu il ıre l u· 
aynen ıuntara ı&ylern 1 ' 

«SJze TürklycnlD talP bir 

bitarafhk vaatyell muhafaıa 
etmek a•aıtade oldutuou 

ıöyltyebl11rl1P· 1 

Muhabir, a1rıca: Al· 
«Bal kan Antaotınıo, 

Lehistana verile!!_g~~-

Zİğe de şami of du-a 
ğu u bildi di. 

Herhangi silihlı bir ihtılif balindı Fıın11, Pılonyı
mn yambaşın~a yar alacak. 

P 
6 (A b ı yaD mDza· aril, .A ) - Ha•aa RYıya ile af 

1 
1 

ajoo11 tebhi edl7or: kerel rln ae raddede bu an 

Lit•lnofuu lıtıfHı ıeb•p dujunu aorıııuf ve koDutm•-

B. Şükrü Sırıçoğlu 
manyaoıo Ş:\rka dojru ı• 
nfılemeı•oi oaltyecek yazl
zlyette olup olmadıtını» 

ıormuıtur. 

SeraçoAlu, bu ıu:ıtle dol· 
rud&n dof ruya uva p •er 
memlııe de. menuu A.ntaal 
tle Bulıarlıtanıo mftnal!ba
tma lntlkr.l ettirerek, deaaıı· 
tir ki: 

e: Bılbaatıa Sellnlk aelaı-
maaından ıonra, Bulgarfıtaa 
tle mOouebatımı• çok doı. 
tanedir. Balkan lhenılnl •• 
Balkanlar araaı teırlld e· 
tafJI yaratmak için, Bulıa
rlatac çok lnzumlu bir lmll · 

dır. lerl hakkında aarıb maUimat ların baU yOrildOtiioden 1
1 

meYcud olmad:iından bu A 1 ~l Baınkll Ne Balkanlarda ıulh•n mu· 
hldtıenlo ılyHI ıua:ıalüoG kalyÇct ctb• 

1
1,'' AttlenlD d l 1 _ vl em er 

1
n, bafa:ıa • 1 ece§ln• "atlyet e 

olçmek buıuıuada ıbtiras vererek kani bulucıuyoruz. TOrklye 
e6ıterlUyor. Moıko•a haber teıakJdlerJne coYaP aullt için çalıııyor. Yuıoı· 
leri 1.e.lc d b 1 demtıUr ki: l Y R 

11 a a r me afal er _ Sı:ı, bl~ bir ••••• ııt~- avya, una tan ve o-
araaıada ooktal nazar D d etmlye• teakldlerle bu· mnnya hOkQmet ricali de 
teatilerine mevzu olmuı ve t e'·tea avoı fikir Ye arzularla mef 

lulmett rouahıze • m "' 
1 

kHa hariciye ııu nUode (Sonu dördüncü ıayfada) (Sonu ikinci ıayfada) 
dün Bonnenln verdlil zlys ~~~~~~~---~~~~~~===~~=-=:::::s======-
fet manuebctlyle ( k• b.. P k·n An•~ ara 
ziyafette Sovyet büyük el· otem 1 r\ -

Bu huıuıta 1ar01meler ya· dan ha ek t etti• çlıi Surlçte buluomuıtur.) 

pılmııtır. 
Fransız mehaftUnıo totl - - -~-1.>tı ı ıudur kt: Utvlaofun Hır·ı-cı"ye-müstf şan B. Potemkinin kum:serliğa 

lıtlf uı Sovyetler Bır 
lifinin ha.le! ılyaıetınde ana getirilmesi muhtemel. 
hatlar ıubarıvle mühim bir 
dcltıSklilc yapma1acaktır. 

Muzlk• iki memld,et mıl· 

Dtfer taraftan Boooe ile 
Po1on1a bOyOk elçlal eraaın· 

da F•pılan konuımalar hak· 
kında 1•1•t •fık olarak 161 
le il.de edilmektedir. 
Mebuıao mecllıl hariciye 

encilmenlnd• ı•rek e.,.ekd 
OaladJye ıerek Hariciye Na. 
sarı 8ooaenla de aöylemlt 
oldulclan üzere Polonyaoıa 
hayati menfaatleri meY:auu 
bahla olduju her •akada 
Fraaaa Poloa1aaın J•nında 
dır. Bu hayati menfaatleri• 
takdiri mOnbaııran Polonya 
bOk6metlne alddtr. 

Londra, 6 (Rad10) 
Avam Kamaraaının buaoo
kl toplantmoda hararetli 
müzakereler olmuıtur. Mu

balef et ltderlerladeo A.ttle 

Ankara, 6 (A.A·) - So•· 
yetler Bırhll Hıı.rlclye Ko
miser Muavini Potemklo 
Y oldoı dOo akıamkl ek• 
preae bajh hueuaf ••fonla 
ıebrlrııtsden ayrılmııtar. 

Türk ye Sovyat baFrak· 
ları,le donatılmıf olan lıt .. · 
yoada HarlclJ'! VeldU ŞllcrD 
Suaçof lu, ftarjclJ• V eki. 
letı umaaıl lr&Ubl bilyOk 
efçf l\u••D Me11e111encloflu, 
Harfcly• VeklleU protokol 
.lafreıl ıefl Necdet f uacl 
Keçeci, .Ankara beled J• 
relı mua yjal, merkes ko 
111utanı, emnt1et dlrekt6r0, 
Romanya ve lı.e~ elçileri 
SoYyet bGyQk elçlllll erkl· 

111 tarafından ufurlanmıı •• 
bir aıkerl mafreze tarafından 
ıellm resmi ıf • edllmııur. 

1t marılannı ~~lmııtır. 
SoYtet'u Bırllfl Aolrara 

bOyil~ elçlal 8 TerentU1ef 
ve ref Jkaaı Potemkfn Yol ela -
,a refakat etmektedir. 

Loadra, S (A.A.) - Llt · 
yfnofun lıtıfaaı haberi ıeç 
yaklt ıeldıt• için rneteler 
tefılratta bulunmakta •e 
bu latif a için ıaıterflea H. 

beplerf tereddüt Ye 1Dphe 
fle karıılamaktadırlar. Net · 
redllen kısa tef alrlerle fiti 

fanin biyDk hfr ha7retle 
kartılandıfı 1.tldlrılmekte, 

Lttvlnofa halef tellkkl edi
len •e TDrkl1ede bulunan 
Potemklnln HarlCIJe Komi· 
ıerllllne tayin edtlmeıl 
muhtemel ı~rGlmekte· 
dır. 
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7 5 - 939 P ı:ar 

1230 Pı o~rrım . 1235 
Müzılıl] Kiiçük orkutr& -
Şef: Necip Atkın] J - Ptt · 
u l Lıncke Ollmplyadl r 
da - Mart 2 - Freld 
V alter - RGya - Keman 
Solo ve Oıke1tra içi• 3 -
J. Strau11 - Neıelı vala 
operetinden- Buseler V alaı 
4 - Becker - i lkbahar 
[Melociı] J 3.00 Memleket 
ıaat ayarı, ajao• ve mete · 
oroJejl haberleri. 13.15 Mü · 
&lk (KGçiik orkHtra 
Şef: lıleclp Aıkıa) Devamı 

5 - Volıraf - Kalbtm 
•ıkla 4olu - V alı. 6 -
DohDanyl - Dlil• valıı 
7 - ffHher - Tattl ıün· 
lerl SGltl: a) lıte dallar 
b) Beldeallmtyea bir teıa
tllf e) S11larıa ılll6aetl d) 
Avtlel 13.50 Türk müslil 
Çalanlar: Vecllae, Reıat 
Erer, Rtli•n Kam, Cevdet 
Kozaa. Okuyaa: Muıtaf a 
Çatlar, 1 - F erabnak pef · 
revl 2 - Meleluetl• Fe
rahnak ıarlnıı [Titrer ylre
reilm) 3 - Ferahnak ıark& 
[Ruhamtla laahar a~tı] 4-
lılaak V aroa•• Evlç ıarkı · 
ıı: [Kalbimde açılmıı) 5-
Halk llrkGıG [Çıkayım 11· 
tleylm be kuzum 6 - Halk 
türklıG: [Sabah olıun ben 
yerden ııdeyl• · ) 7 - Halk 
t6rklı6: [lenln yazın kııa 
benser) 14'. 20- 14 30 K o 
auıma [Kadın ıaatl - Ço
cuk ter~lye•l•e dair) 17 .30 
Preir••· 17 35 MOzık (Pa · 
sar çayt] Pi. 18.15 K.onuı· 

ma [Çocuk ıaatt) ıs .•5 
Mlzlk (Şen eda mozıtı -
İbrahim Ôzılr ve ateı bö 
ceklerl 19. J I TGrk müzlil 
[Fa11l beyettJ Çalaalar: Hak· 
in Derman, Haıan Cor, Eı 
rel Kadri, Hamdi Tokay, 
Baarl Üfler. Okuyan: Celal 
Tokaeı •earkadaıları 20 00 
Memleket Hat ayarı, ıjanı 

ve meteoroloji haberleri. 
20. 15 Türk mGzlil Çalanlat: 
Vecibe, Rııat Erer, RGıen 
Kam, Cevdet Kozan . Oku· 
yaalar: Necmt Rlza Akııban 
Safiye Tokay. 1 - Beate· 
alı&r peırevl 2 - Haıtm be. 
yln Beatenlılr ıarkm: (Kaç. 
mtcburundan] 3 - Muıta
f a izzet efendinin - Beste 
nlılr ıarkı - Gayrmdan 
bulmaz teaellı. 4 - Hafız 

Yuıufun - Beıteolıar ıar-

kı - Çok ıürmedı ıeçtt. 

5 - ROıen Kam - Ke-
mençe takılml 6 Arif 
beyin - RHt ıarkı - Ze
hlrl bale bakıp. 7 - Bıme· 
nlo - Hüzzam ıarlu 

Sükunla ıeçer ömrüm ö -

Naılbln Mehmedln - Hüz· 
zam ıarkı - Açmam aça-
mam ıöyllyemem. 9 
Udi Ahmedln - Karcıııar 

ıarln - Varken gönülde 
bin t6rlü yar IQ Karcı-

ğar aemalıl. 2 J.00 Netell 
Pllklar - R. 21.10 Müztk 
(Rlyaıettcumhur Bandoıu 

- Şef: lb .. o Künçer J 1 -
G. Parea - Mart 2 - A. 
Corbtn - Santlaıo lıpa• 
yol valaı] 3 - Borodlne -
- 2 inci Senf oataln birinci 
parçHı 4 - E Clarke -
Samimiyet [ Kor•at Sole itin 

Neşriyat: 

Yıni A~am 
Y eal A.damıD 227 acı ıa

ym çıktı. Bu ıayıda fımatl 
Hakkı Baltacıoilu, Hüıa

meddln Bosok, Nuaret K6 · 
r hçüowlu, Nurullala Klzım. 

Selim Sıber, Alt Rıza Ko· 
rap imzalı yazılar ~mile 
Durkhelmlo aheııert •So•· . 
yolojl metodunun kaideleri» 
adlı eaerloln tefrlkHı, ço· 
cuklar arHıatla anket, •ç 
ıoıyete, haftanın anıtklop• 
dlal, kflltOr haberleri, kitap 
tenkitleri, baftaoıa tllıl• · 
celerJ vardır. Ayraca tllve 
olarak Yeni Adam anıtldo
pedlıt adlı eterin 14 acG 
formHı verllmektecllr· 

Bu kıymetli fıkır •• ••· 
nat ıazetHl•l tanly• ederls. 

Çıcuk 
Çoeuk Eıırıeme K.uru•u 

Genel Merkezi tarafından 
tıkarılmallta olan Çocuk 
atlh derılnla 136 acı ••1111 
~ıkmııtır. Yurt yavrularının 
•allık, ıeıyal, kllUirel ~u
rumlaranıa lnldıaf ıwa blz•et 
eclea iau kıymeth derılyl ço
cuklara. çocuklu ana •• lta
balara tanlye ederiz. 

parça) 5 - B. S•etaaa -
Ultava (lemfentk parça) 22. 
00 Anadolu ajanıt ıpor ıer
vlıl) 22. 10 Müzik (Cazband 
- Pi.] 22 •s-ıa Son •Jaaı 
haberleri ve yarıokl •rot· 
ram. 

8.5. 939 PazGrtui 
12.30 PıoiralD· 12.3& Tirk 

mOzlll - Pl. 13.00 Mem. 
leket aaat ayarı, ajaaı ve 
meteorelojt haberleri 13 15 
- 14 MGzlk [ Seaf onlk Pllk_.. 
lar) 18.30 Proir•• 18.35 
Müzik )Neıeli milzlk - Pi. 
19 00 Konuım• (Dekturun 
•••ti] 19 15 Türk mtızıtı 
[Halk muılklıt] Halk , türkü· 
lerl ve 01un havalara: Sadi 
Yaver Ata•ao. 19.35 Türk 
müzllt [Karııık prolram ]. 
Çalanlar: Haklın Dermaa, 
Eıref Kadri, Huan Gar, 
Baarl Üfler, Hamdi Tokay, 

20.00 Memleket ıaat •Y•ra, 
ajanı ve meteoroloji haber 
lerl. 20.15 Tirk •Cizlil 
(Kli.ılk proğram) idare eden 
Meıut Cemil ADkara radyo · 
yoıu k6me heyeti. (Beate 
Rabml beyin b&t1ra11 için 

eHrlertnden mGrekep proiram 

21 .00 Konuıma, 21 15 Es
ham, tahvlllt, kamblyo
oukut ve zaraat boraaaı (fı . 

at), 21 25 Neıelt plaklar -
R. 21 .lO Miztk koauımuı 
(Pantatenlzm), 21.45 Mtblk 
(Hava ıazları, oda müzlil) 
1- Mozart - 2 Klarnet ve 
Fagot tçia Dlvertlmento No. 
4 (Si bemol majör) Allegro 
Adagio Larghetto Rondo 
(Alleırette) Menuetto-Trıo 
Klarlnetler- Hayrullah Duy
gu, Mahmut Zty Eakln 
fagot - Haaan Erıüo 2 -
Blum-Duetto (2 Faıot için) 
Alleiro moder&lo Rondo 
(Aile breve) Andeote -
Haun Erıüo, Muıtafa Sr.ıar, 
22. 15 Mnz ık ( Kilç6k orkeet · 
ra '- Şef: Necip Aıkıo), 1 -
Scbnelder - Metbur Röfren · 
terden- Potpuri, 2 - Canı 
lberıer- Ehaoeler ormınıa
da, 3 - Stolz - Vtyana4a 
ilkbahar, 4 - Paul Llncke 
- Olur, olur, olur (Şen par. 
ça), 5 J Strau11 - Hayat 

TORgDJLI 7 MAYIS 1111 

SEHİR HABER E RI 
Alayımızın 
and icme me-

~ 

rasimi dün 
yapıldı. 

Daa piyade alayı ile top · 
çu ta buruDcia erlerin aad 
içme meraalml yapılmııtar. 

Meraılme lıuklll marıı 
ile baılaadı . Bunu alay ko 

mutanı Naclnln bir nutku 
takip etti. 

Buada• ıoara b61Gkler ••· 
rHlle ıan•alın önGae ıe . 

lerek and ittiler. Çok he· 
yecanh elan llu meraılmtlen 

ıoara kahra••• erler mun
tasam bir ıeçld rHml J•p-

tılar. 

.. 
işçi acretlerin-
den yapılan ke

aintiler. 
lı kaaunuaua 30 nca •ad· 

deal mactlalnce lfçl Gcretle-

rlndea yapılan cesai keılatl
lerln •• vereni• molkı1etlne 

tlahıl tutulmayarak yardım 

vey~ teka\lt ıtltı buıuaat lçla 

t19ller lehine ıandıkları bu -
luaaa it yerlerinde ııbu .... 

dıklara yahrılma11 ve b6yle 
Hadıklar bulunmadıiı tak

dirde ıı verenin kanunen 
y•p•akla mükellef olduiu 

huıuılarda hariç olmak ıar

ttle ancak lıçllerln menfaat-

leri•• yarayacak ve hı:Uıat 
Yekiletlade tayla edilecek 

ltir cihete hHr Ye ıaıf eatl
mek üzere btUulmetln kont · 

rolGn• lmade Itır emanet 
olarak muhafaza olunma11 

lcap etmektedir. Bu ıiine 
katlar tıbu kanuni hGkme 
riayet edllmedtil anlaııldı-

iından tı verenlerlD ıerek 

1ımdı1e kadar topladıkları 

ıerckıe ltundın ıonra itti 
lcretlerlodeo cezaen yapa· 

ca lıları keıta tileri merkezde 
a~ılacak buıuıl bir heHba 

kaydedilmek Qzere Ankara. 
da lktlıat V ekileU emrine. 

Ziraat Banka.ınıo mahalli 

ıu~e ve ajanlarına .te•dl et · 

melert •• bu ıuretle yatırı 

lan mebl&fların bir yıllık 

yekiinunuo hesabını yeol yı 

ha ıubat ayı lptldaaaoa ka -

dar doirutian doiruya it 
datreı! ıenel merkezloe bil· 

dlrmelerl lizım geldıtını it 
dalreıl allkadarlara baldır· 

mittir. 

Bir tıyin. 
Edremld orman bölıe ıe 

ft Niyazi Kırdıkıı.çh, Dur· 

ıuabey tahdıd komlıyonu 

azahiına tayin edtlmlttlr. 

ılze neıe venin (Vala), 6 -
Lehar - G6tterıratte oper•· 

tinden Potpuri, 22.45 MGzlk 
(Virtüozlar - Pi.), 23.00 MI 

zlk (Cazband-PJ.), 23. 15-
24 Soo ajana haberleri •• 

1ar1alll prolram. 

Eski afyon/arın satın alınma 
şartları şikayeti mucip oldu. 

- ------
Alakadarlar Ziraat Yıtaıeıinı mürıcııt ederek mü~ı-
yıa şartlanmn değiştirilıeıi tımeaniıinde ~ulundular. 

Toprak mahıallerl oflıl 
d6rt ıeae evvel afJoD lahl· 
ıarıaın teıekkOlllndea evvel 
toptaacı ve mlıtabııl elin· 
de kalaa af JODlara ıatın 
alma kararı vererek ita ka· 
rarlarını illa etmlıtl. 

Bu llio üzerine ıatıı ıart 
larına vlkıf olaa ve ellerin· 
ele bu ahoalardan ehemmi· 
yetlı miktarda buluna•lar. 
bu ıartların ıayrl mlbald 

oltluiuau 16rm61ler ve ıe · 
rek lıtanbuldan •e ı•rekıe 
m•mleketta allkadar mın 

takalarındaa Ticaret V ekl · 
leline m6racaatlar yapıl · 
mıı •e bu ıartlar1a ıayrl 

mÜHld olduiu btldırıhmıı 
Ur. 

Gılien bey etler 
V eklletle temaılara baıla-
tlıiı ılbl,~ maruf 
tOccarların l•zaıını taıı · 
Y•• bir telırafla da tekrar 
m6racaat vaki olmuı, Bol· 
vadin, Akıeblr ve Afyon 
mıntakalarıacian da bazı 

m6ıtahılller m6racaatlarda 
baluamuıtur. Alakadarlar 
Vekllete, dller yeni mahıul 
afyonlar daha müıald ıart· 
larla ahDdılı ticaret makH 
.tile kurulmamıı ola• mlea
ıeaenln bunlarıa derecealnl 
60 . 70 kuruta Httıiı halde 
dlrt ıeneden beri ellerinde 

~ğreımen oluru talebılaıi 
~un ~ağııa gittiler. 

beklettikleri •• mıktarıZ50.000 
kllo1• ı•çen bu af yon
ların kıımı izamını• 25, bir 
kıamının da 35 kuruıtan 
ahnma11nın maidurlyetlertnt 
mucip olaeaiını bıldlrmlıler
dlr. 

Bundan baıka ödem• t•• t
ları da dört ıene ıOrecefln 

ciea, bunun da bu ıa1rl mO· 
ıald ıarta bOıbitla afırlaı
tardıiı ıerdecitlmııttr. 

Haber aldıiımıza ıöre 
V ekllet bu mGrıcaatlan 

tedkık etmtı ve ter~nüh 

edeD haberlere 16re, Hhn 
alınacak af,onların bedel 
ler,nln peılnın 6denmeılae 

taraftar 16rünml1t<lr Aynı 
zamanda flatların da beı 

kuruı kadar Jilluelmeıl ıb
ttmall kuYvetlldır. 

Mevcud afyoalar toprak 
mahaullerl oflılntn latanbul 
depolarınca teallm ahnaca
lıadaD, ıe~eD müddet sar
fında aacak 100 ıandık, 
yani 10,000 kıl o kadar teı · 
llm edllmlıttr Anadoluclan 
latanbuldakl firmalara 
m\lhlm miktarda afyoo 16n
derllml1tır. Bualar Vekiletln 
yeol kararındea ıonra pey· 
der pey of lae teılim edilecek 
ye bu ıuretle yıllarca bek
ltyeıo ve milblm bir mikta
ra balJğ olan afyon meıe 

leaı de halledllmıı olacaktır. 

Ôlretmea okulu talebele
rinden bir ıuıup dG• ıehtre oa 

Kulup vı ~olge deüiıti
ranlar hakkrndı yeni 

bir ıımiı . 
beı kilometre meaafedekl Çaiıt 
a• hfyeafne ııtmlılerdlr. 

Bu aa~ah da 6lretmeoletl 
Qya k6ylertne ııderek 36 
mayıata yapılacak mektep 

laa1ramı itin mQnulp hır 

yer arıyacaldardır. 

Llaelllerden 100 kf ılltk 

TOrkıpor Kurumu za · 
manıoda hazırlanmıı olan 
aleti tallmatnamealnde, eıkl 

ltölaıe1lne avdet eden ıpor 

cular hakkında oe ıuretle 

mua•ele yapılacaiına dair 
bir hOkClm vazedılmemtı 

buluncluiundan Betieo Ter
bl7eaı · Genel DirektörlGIOa-

bir ıurup da buıüa KepıGde 
ce bazarlanmakta buluoao 

ııdecelderdlr . 

(rlerin ku hayrım1. 
Bu ıün bGtün erler ara -

ıında klr bayrama tertip edtl. 

mlıtlr . Saat 14 de baılıya · 
cak elan efleacelerdeo ıoo 

ra ı•hrtmlz Tekıpor ku!Qbü 
tle alay takımları araaında 

bir futbol maçı yapılacak. 
tır. 

ılcll tallmatnameıl tatbik 

mevluıoe girinceye kadar 
meak\it ıeçilen bu buı:uı 

hakkında aıaiıdakl ıuretle 

muamele yaptlmaıı muvafık 
gör6lmüıt6r: 

1 - Eıki bölıe ve kulii
büoden allkaaını keaerek 

ltö11Hlnl deilttlren müaec. 
cel bir aporcu fntlaap ettfil 

kulOp ve bölıeden ~•ki ku . 

Vali diJn Ayva
lığa gitti. 

Vah Etem Aykut, yanıac:la 
Kültür Ye Nafıa Dtrekt6rlerl ol· 
duiu halde dün •••t 14 de ted
kık ve tefttılerde bulunmak 
6sere Ayvalıia ıttmtıler
dlr. 

Şehrimıze dii
şen yağmur 

miktarı. 
Bır kaç ınn.ten beri kapa· 

b ıl.len havalardan ıoara 

nihayet evYelkı akıam ve 
diln ı•hlrlmlze ve etrafına 

yafmur d01m01tQr. Metre 
muraltbaına dGıea •• mlk· 
tarı 16yledlr: Edrlmette 23, 
ıehrtmtzde S ım. tlır. Bu ıon 
haYa meYsll yafıtlı ı•çıeek. 
rl:ıklr kuvvetlice eHcekttr. 

İki ıöf ar, bir kadım tahkir 
ıtıişler. 

Ş6fer lhrahlm ile Ahmet 
evvelki akıam aerboılukla 
umumi evlerde• birinde 
KadrlJ• adında bir kadına 
hakaret ettikleri ııklyet 

oluadulundaa yaka· 
laaarak baklaraada tan· 
zım oluaan e•rak ile birlik
te adliyeye verllmıılerdlr. 

Hariçiye Vekili
mizin beyanatı. 

( Baıtarafı birinci ıayf ada) 
bu bulunuyorlar.» 

MuhtelıfıhükOmet adam. 
larlle ıörOımüı ola• •JDI 
muhabir, Mareıal G6r••ı. 
eaki Yuıoılavya Batvekdı 
Stoyadlno•lç, Hkl Roman1• 
Hartclye Nazırı Anteneako 
Ye Bulıar Baıvekllt K6ıe 
lvanofua el yazılartle yazıl
mıt temennilerini de neıret· 
mittir. 

Mareıal Görlnı, dt1or kt: 
(ı(franıa ve Almaa1a ara
ıında aalaım• temenni ede
rim.» 

Ste7adtoevlç lıe ıu ıatır· 
ları yazmııbr: 

«Avrupa ıulbu, Almanya 
ile Franıa araımdakl anlaı · 
maya mOtevakkıftar.» 

Ant~neaLco, demlttlr kt: 
«Sulh, deYlet adamlarıaın 

kC1aaeUne baihdır.» 
K.6ae lvanof da ıulb hak

kındak i düıincelerlni 1ö1le 
tf acle etmtıttr: «Sulhu ıe• 

venlc:1, barpden korkmak 
mecburlyetlnde deialdlrler. > . 

·~ 1 •• · -· 

Gelecek da ntHlerlo biitCin 
lsttrabatlerlnl temin için 

ıup ve bölgeaıoe avdet etu- Romanya hari
ıı takdirde hemen nakli 

yapılır. ciye nazırı Bel-bir çok hazırl.klar yapılmıt 
ve buıuıi ıurtıtte de hl· 

binler lnıa ettlrllmtıtır 
o bölgede eıkl kuİQbün · 

den baıka bit kula.be intt- gradda. 
ıap etmek fatedlit hald bir (Baıtarafı birtacl ı yfada) 

Bisitlatçilırimiz bugün l!De müddet bekler. dedllmektedır. 

8 d 
. .I' 2 - Bu tamim tarihin Her tkl Harfctye Nazarı 

80 lfmayı Ululp den Ulbuen tatbtkatma Romany• He Yuıoılavya •• 

Uelece
l.ler ıeçllecektlr. bunların doıtlarlle ve m6tt•· 

1\ ı------------ı ftklerl tarnfmdaa tam ter 
Geçen hafta Bııa1a gJden yapılıcak aeçme müubaka· rlkl meaal ztbnlyettle takip 

blılkletçllerimlzdea ~abrı tle larıaa Bö1ıemlz namına it edtlen ıulh ılyaaetlnln bak
Mehmet bu ıln de Band1r. tlrak edecekler ve orada IJI h olarak takdir edıldlflo• 
maya gidip geleceklerdir. derece aldıkları tekdirde 19 bütüo devletler tarafınd•O 

Bu iki genç blalkletcl- May11da lıtanbul Edirne ya tam aalayııla karıılaadıiıoı 
•iz 19 Ma111da Aakarada rıılaraoa ılrebılecekler.llr . •ltahede etmlıl•rdlr. 

• 
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Yedek subay ve askeri memurlar 
hakkındaki kanun degiştiriliyor 

nıflarlyle alllradar Hkeri Belç'ı ka-'a "ir tont81 ~8-
fabrlkalar ••Y• ıalr mGee· U U 
melorde altı ., çalııtıkta• yalı~lardı parçalan,ı. 

Askeri ehliyetname usulü kaldırılıyor. ıonra ! llyakat ve kifayeti Belçika tarıbıoe act blbr 
taadtk edaieoler tahıı l ıöre· la• Morc 
ceklerl yabancı memleket· batara de ıeço:Jlf 0 ı ki bu Mıllı MOdafaa Veklletl, 

yedek ıubay •• Hkerl me
murlar laakkındakı kanunun 
hazı maddelerini deilttlren 
bir kanun projeıl bazırla

mııhr Proje ile kaaunun 
lçüacl, dokuzuncu ve o• 
redl•cl maddeleri deilttlrfl
mektedlr. Projeye ıöre her 
eene yapılaa ıon yoklama 
aetlceıhade ••ilam veya ıa

kat aıker edilenlerden tam 
de•rell llH ve muadilleri ile 
yüluek derecedeki meslek 
mektepleri, yüksek deniz 
ticaret mektebi •e muadil 
mekteplerde• ve lntverel
tedea meaua ltulunaolar ka · 
aun•D Hklzlncl maddeıln-

• deki ıartları laalz oltlukları 
halde 1edek ıubay yettıtl 

rllmek Gzere tahılllerl aevl 
•e ve kabiliyetlerine s6re 
Milli Miidaf aa V eklletlace 
takdir edilecek ihtiyaca 16· 

• re mulateltf ııaıflara ayrıla
caklar ve bunlar mektepler· 
tle aıkerllk derel ıör6p a6r
medl klerlne 16re aıafıya 

J&•.iıfımta mld4etlerle ta -
llm •e tahılla tlbt tutula· 
caklardır. Aıafıya yaadıia· 

••• hizmet m6ddetlerl mi 
lrelleflerln mezua oldukları 
mekteplerden aldıkları dip
lomalara 16re olacaktır. 

Yıdık subıy1ann tallı, tıh
sll " hlzııt ıOddeUerl: 

muadili dtp1oma11•a aldıktan 
ıonra tahıillerlal yabancı ıl· 

lerde, aıkerltk deni ı6rerek 
tamamlıyan y61uek mekt~p 
mezu•lara btr ay .taltm, 6 ay 
tahıil, aıteimenlikle de 6 
ay olmak Cizere 13 ay, ya . 
banca ltıe ve orta mektep 
lerde muadili mektep me 
zunlarından aıkerltk derel 
16rerek Türklyeye ıelenler, 

buluadukları yerdeki u .. ıer
dea birini• kampına tıtlrak 
ettirilecekler •e imtihan ıo 

nundakl muvaff aktyetlerl 
dereeeıtne •öre kendllerıae 

aıkerl ehliyet veya aıkerh· 

le ha•arhk dereceılnt ıöıte . 

rlr bir veılka verilecektir 
Orta mektep veya muadili 
dlploma11 almıt olanlar 4 ay 
talim, 6 ay tahıll, allefmen 
olduktan ıonra da 6 ay hız· 
•et müddeti olmak 6zere 
16 ay, llıe ve muadıh mek
teplerden diploma almıı 

olanlar 2 ay talim, 6 ay tab 
ııl ve aıtelmen olduktan 
ıoara da 6 ay hizmet müd 
deli olmak üzere J 4 ay, ünl· 
venlte ile yükıek mektep 
lerdea diploma almıı olan 
lar yahut hH mezunlarlyle 
y6luek mektep ve ünlvent · 

te mGdavimlerloden C biir-

ııDıfların yedek ıubay mek· 
teblae eevk ve buralarda attı 
aylık bir hizmet •e tahılle 

tlbl tutulacaklardır. 
Bu miiddet içinde bunlar 

idare, ılbH ve maaı huıu · 
ıunda harp okulu talebesi, 
yükıek denl2 ticareti melde· 
bla4en çıkanlara dahi de•iz 
talebeıl ıtbt muamele yapı
lacaktır. lıbu altı aylık müd· 
det ıoaanda tlıtldar ve llya· 
katılzllkleri anlaıılanlar ıı

nıflarının mu•azzaflık biz 
metlerini tamamlamak Ozere 
ça •uı rGt beelyle ıınıfları kı · 
ta ve mfte11eaelerlne 16ade
rllecektlr. 

Bunların kıtada ve mek
tepte •eçen m6ddetlert aı 
kerltk hizmetinden mahı•p 
edilecek fak at ellerindeki dip· 
loma miiddetlerl nazar dık 
kate alınma 1acaktır. lkttdar 
ve ehllyetlerl ta1dlk olunan · 
lar yedek aateim•n naap 
olunacaklar ve 11ntfları ta 
kım komutanhiında, kıtuı 
bulunmıyanlar 11nıf ve mea· 
leklertne alt tılerde, hava 
yedek ıubayları ha•a mek 
tel.iade altı a1 daha hiz
met ıöreceklerdtr. Bu müd 
detl mu•affaklyetle bitiren. 

D k•Y• t arJ 
lere aakert talebe ııfetlyle L•ı omeı daha 

.,ere yeni bir facia)'• i( 
ıönderileceklerdt r Y baocı Btrıncl a · 

aabne olmutlur. 
memleketlerde yükaek mü k • oetıceıln· 
head 11 mekteplerinde en az bert~n ~e ~~~u;: bu kayalık 
ı kt tahı ıl devresinden ıonra. ele olmuı f ki kur· 

mıatakanıa bu ıe er dır 
yapılacak ön imtihanlarda bir kont•• · 
•e mühendis mekteplerinde baaı da ıenÇ d olan 

Yırml b ir yatın a 
buna tekabül eden devre S bil dô Lıdekerk, 
lmttbanlannda mu•affak Kooteı y bb•P 

kardeıt Kont f ıhp •• • F 
el arak ili 1 ıenellk tebıll Madara raD· 
müddetini ikmal edenler ye· lara Möıyö 98 orları 
dek aıteimeo naab oluna· ıuva birlikte kıtı •P(lin•) 

k fçln Atıuıl eı 
caklar •e tahsillerine de· yapma kadar 
•am edeceklerdir. Talebe 11· kayaltkları ctnrıaa kral 

t bir zam•• 
faUyle yabancı memleket. relmıı er, ·ıo olarak 
lerde tahıllde tken muyaf- bırtoct AlhertlD :ır0t•Dlll•k 
fak olamayanlar memlekete buluaduju tepeJe l•ak ııte· 
ıettrllerelc a1keri memur latemlılerdır . Varı -ır 

k k oıetre yu 
aaap edilmek üzere mektep nllea rep• ır 

tabıtlıne •eya 7edek ıuba7 eeldıktedlr. 
1 

blrbl· 
okul tabılllne tlbl tutula- D6rt ıporc• ip 1 e 1• 

k la koyu 
caklardır. Bunlardan meılek rtne ballaaar• 1° 

E 6od• Kont 
•eya yedek ıubay okulların- muılardar. D luz kar· 
da muvaffak olamıyarak fılıp ıttmekte •• oau Sonra 
11hbt hallerden ıayri ıebep . dctl takip etaıekt• 

ye •D ar 
lerle çıkarılanlar lutalara Madam f ranıu•a ktedt 
••rlllrler ve muyazzafhk kada da kocaıı ıelaıe 

d 111 eder-
bızmetlerlndeo baıka aıkeıl Kafd• yolun• eYa d 

ltlaran a· 
talebeler meccanen okuduk- ken dk tkt ıporcu a 

~ k kaylD•· 
lan mlddetlo yar111 kadar kı kayanın .. kopara tar 
hiamet edeceklerdir. Yaban· ılle boı ıuıa yu•arlaoaııt 

k ur· 
cı memleket tahıllt11de iken ye kayalua çarpar• yu I 

• ne o · 
yedek Hteimea olduktan lao111aj• baıiaanı ıar, ler muv•zzaf aıteimen hak· 

kıodakl ıartlar datreılade veıl alanlar 6 ay tabııl, aa· ıonra tahıılde muvaffak .&ujunu ıaıırao 
te"meo olduktan ıonra da 6 b ı ki d olamayanlar da ıöıterllecek atleeı de bır kaya 

fraoıuva 

parçaıın• 

• tefmeo naa o unaca ar ır. ki çıftln or· 
a1 hizmet mGddetl olmak M.avaffakiyet ıöıteremlyen muayyeD bir meslek lıunu Hrılmıt ve lp t Kontu 
üzere 12 •J aakerllk vazı ler Ü'" ay daha lıUhdam na tlbı tutularak aıkerl me· ta11ndan koparak 

Bitin tahıtllal yabancı ... mur oaap olunacaldardır . 1 k detl•I bot 
feılal yapacaklard1r. o lunarak yetfıtırtltcekler ye Lldckerk J e ar 

illerde Japarak oralarda H k Aıkeri ltıelerl muvaffakl l " b •- 1tar Mesle mensuplaunm askeri liyakat ıöıterenler teimen u.a ıraall>I . •·otulmuı kerllk deni ıörmlyen yük· yetle btUrdıkten ıonra mem· 1 d 111a • 
hizmet '. tahslllerl', ltkle, 11,akat oöeteremlyen. Oerba yar 1 ı. k 

eek mektep mezunları altı • leketlmtzdekl f abrlka ve 11>Ü- Lıedeaer ıa 
ler aatejmeohkle tcrbıı olu lıe de Koattı 1 &J talim, altı ay tabııl •• Bualardan, yukarıya yaz. k d B e11eee ıtajlarında aakerl b 

1 
v• öhnüt 0 • 

ld k d k 1 naca lar ar. unlardan mu · aıı pat amıt Belinden aıtelmea o u taa ıonra ıfımız ıe ı de luta hlzaıe yüluek mühendıı •e mü· tir 
•azzafa nakletmek lıUyea· duiu ı6rlhD0f · d • 

da 6 ay lalamet m6ddeU ol· tini J•P•• •e ikmal ede• bendlıllk tabıılıoı takibe ki· lıların• o 
malı Gzere 18 ay, bltün •eya 16luek a1kerlık der lerden tallmatnameılnde Ja· fayett ıe»rCUmlyenler talebe bailı olaa ip aJa dt Kardeıt 
t b ili b il d lr zılı ıartlara haiz ve dtier laımıt vaziyette l a ı ot J& ancı 1 er e ya ıl ve ampı ı 6 r d 6 i 6 

1 
d k 11fatlyle harp okuluna ıevk dan afır 

parak oralarda aıkerllk der · · d 1 p l o m a ı ın da n anlaıı- vekalet er e aouoen mec- olunacaklardır. Kont Flllp tıe batı• l ı k te· 
ıl ıaren yiikıek mektep me lan tabip ve baytarle.r lcl · bur ve müteahhit olduklara Aıkeri ıanat llıeıl mezun- ıurette yaralaDIDıttır. 

1 hizmeti tfa ve ıkmal etnılı ki d•rhal baı sun arı üç ay talim, altı ay mllen, kımyaıer, eczacı ve larındaa olupda yükeek davlıtnl mOte• P ı 0 
h l bu ! uaaolarıa ıhttya" halinde ld l11>1t e • ta ıa •• aıtefmeallkle alta dit tabtplerlntn en liyakat ... m6hendrı ve ukera m6hen· tahaaeye~· ka 111 0..,ıd 

ay hl•met mlddetl olmak J 1 d h M l muvazzaf 11nıfa naktllerl le 1 •- 1 Kont Ftllpln ba1at1DdaD • 1 erin en 1 tlyaca ıöre l - dlı yettıttrl mea ü:ıere ecçt . 
Q 15 T k ra ve harp okulunda tabıtl · ••r• ay, Gr iyede orta il Müdafaa Veklletlace lü mlyerek aıkarl aanatlıılr vardır. eltac• .. 
••ktep •eya -uadlll dip . 6 1 ._ k lert ikmal ettirilecektir. 1 k Clı 1 Franıu•a alleeloe 1 "' - zum ı r6 ece" mi t~ra ter · yettıttrl me ztre aeçl ~n- " 

SAYPA ı 3 

Nevyork 
• • 

sergısı . 
Şımdiye kadar yapılan 

ıerıılerlo en biiyGfü, Nev
york beynelmilel Hrıl ma· 
halleıl 30 nlHD tarlhlade 
Amerika Relılcuml.uru Ruz· 
yelt tarafından açıl.iı . 

Bu muazzaın ıerıı mahalle 
ıl ınt••tı için bizim para· 
mızl• 190 milyon liradan 
fazla masraf 1apılmııtır . Ser
rıde 35 000 kiti cahıacak 
250.000 kiti aynı zamanda 
yemek ylyebıleceklerdlr. 

Serılre ııttrak eden 32 
federal hükumet ıle dilaya-

ntn dJjer devletlerinin 62 
pavyonu ıımdlye kadar 16· 

rülmeanlt muazzam bir 16· 
lün etrafına ııralanaeak. Bu 

a6lde ıerıl•ln ciealz •ilea
celerl ve ıece tealıklerl 1a

pılacaktır. 

Serıtnln a6ıterecell lııarl · 
kalardan blrl de te•vlrab 

olacaktır. GOaeı ılıteml •e 
dıter yıldıslar a)Den tecH· 
ıOID ettirilecek, bun.lan ma· 

.da mııbur flslk profeı6r6 
lllm AynıtaJn da ılk defa 

olarak Koımoı ıualarıaı keD· 
dl idare edecek. Bır tek ke· 

lam• ile ıerıl bal ıf yıldızlar 
taraf ıadaD aydınlatılmıt va· 

111et• ıırecektlr. 
Serııde bunda• bıt bin 

ıea• ıonra meydana çıkacak 
bir de torpil baı.ırlandıjı 

111a1Qmdur. 
Nevyork HrıtılDde timi 

bir uıul ıayeatade •lkrop
l arın müeadeleıl V ıktorJ• 
gö•Gndeo akıtıl an ıular ••· 
eıtuıle yirmi dört ıut zar
fında mormudtyl yGzdOıme· 
ala kabil olduf u. btr ıuDI 
zıya Hyeılnde florıda por· 
takalıannın ıerııde mey•a 
verdıkleri, ayaı aa111aoda ••· 
ki• kitinin içini ınebtlıcell 
muau•lll bir lnıao r6z0, 
dıtlere aıd bHtılıklarıD aa11l 
teda•l edtleceiı Ozerlnde izah 
olunan dokus metre büyOk· 
ıoıondıkt btr dtı eerılılnl• 
en enteruan luıımlarıaı teı· 
kil etmektedir. 

10••11• 1 aldıktan ıonra tab· ctbao kendi tatbikat mek YabanCI ll&llleketlerda tahsil ıu ıt.ı ., •üddetle hazır · ilk ı•tkıohktao ıoP•• bir çu 
lll ı b d 1 M6116 ve ı------------

1 er •l J& ancı illerde, aı tepferlne, llDal ktmnıerler 8 en er: lak lıııtHıDda hizmet ettikten kura yuvarfaoaD t 
k l L d vaılJ• · 

er la eni 116rerek tamam· ve makine mGbendiılerlnden iıkerl Uıe mezunlarsndao ıonra liyakat •• kıf ayett Mada• Fra11ıu•aınn Ç larıoa koımuıtur. 
1 b dfr U· 
•Yan J6kıek mektep tale lüzumlu mtktara aakert fab yabanct memleketlerde H· tHdik olunacaklar yedek lert de çok 111ü lllJ kl la· K.azaHde kadın bir ... 
lteıı 2 ay talt.,, 6 ay tabıll rtkalara ve dit tabıbı, ecza kerl yükıek m6hendlı y•tft· aatelmen aaıb edll~cekler kurdan çıkabl1111ek taı n manlar kral birinci Albertln 
•• aıtelmenltkle 6 •J laiz· •e klmyaıerlerle mühendtı· tlrllmek iizere ıeçllenler ıkı •e 1edek ıubay olanlar u- rıaa malik deltldıler . ceıedlnl bulmuı olan Kont 

l1net -11.ddetl .... L Cl l d lhtl t f l 1 üdd l h l 1. 1- k •. , t Namur ıebrl etfal1eıl ille· 1 1 Dl tdl _., ,. maa zere er en yaç an az a11 1 e ay m ete azır '" aıta- eri ıaoat• r muavin naı d ek imdat · Grilonen n ye e " 

.. •l 
4~a~'~· ~T~ü.rk•ı•y•e•d•e-l•lı••-•e~y~a_;_tl~li~e•r•le•r•l-t•e•f r•l•k-•ed•ı•l•dı•k•l•er~l~~·~·u~d~a~h~t:zm::et ettikten ve ·:~· !__!<S:o:n:u~d~ö~r:d~O:n:c:O_:•a:y~f:a~d~a~)-~•e:l:e~y:e..:v•:z:l~y:et:.:e:•:':.:~~~:::-::;:::-:::-:; 

ıılerlııde yardıma icbar edl-
·•••DTt1rlldll1nın TefrlkHı: Gaaaaaaaaaaaaaaao• tınık bır halde bulunuyor· uzaktaki kerargihı umum•· tlın mamtll tOOOO kat elb:H yorlardı. Dıbıet •• harabı-: c E N-«,.. • j• 14 A 1~ •0

0 
lardı tine dojru dört nala uzak- •e btr ıOrü baık• t•J er yet memleketin her tarafını 

a .. ı r lkioct harp ıeoHlnin beı laıh tal~p ettiler. 1 keplamıth Eılr edlle•ler, 
• 1111111' 1111 1 Jaogıcında ordu J2 alaydan Onsekizinci kısım Ben talep olunan te1ler ne olacaklarını bilmeyen 
\ Ya.ıcın: H. LAMP : ibaretti. Tahminen 100,000 kabul ~ttlğlml btldirdl111, fa· dıierlerlnden dalıa iyi '91r ••o Ç~ulrtn: ENVER ATAFRAT il kiti Uygurlar ldıkutlua ve Tulinin altun tahtı kat meıele bu fıdy•I oeca vaziyette buluDuyor!ardı. 

llaaaaaaaa•D Tefrıka Nt 58 aaaaaaaaaaa••• AlmaluklerhJ bmıtıyan kra· Harzem prenılerlnden biri tın tatarlar• a6türülmeelp• RGeea . .,. aıalzade!~r hlsmet· 

lııalln beılanııcnada, Ce· lı da Ttanıahlara avdet et- ıöyle anlatıyor: ıeltnce, bunu bal edecek klrlarlle beraber mubaıara 
nahlarını ıarka d

9
iru kap•. •en memleketin her tara· mek •çlo müaaade almııler· "- Ben o zamanlar, yük· hiç kimse meydana çıkmadı; k k ••c· 

d .. fa.ada mukavemet •enlden ı ç ıek ve ka•alıldı btr yayla çGnkü berkeı, banın ~lkl- maklnelerlnl çe me lır 
ma11 lıu·ndl b ._ ,, dı . En t•I ıkı aenara ı epe ,, h bur~•et•nd• ıdller. Yap•• 

YI U maır b ,, • d l ml•etlerl altına siren er .,, 
1 aı 16ıtermlıtt. Şahları öl· N b k t- da klta payıtahtım a bu u ı h ki• oluraa 

.. ta Ce,bun menbalarına oyoo •e ~u otaJ t ı u nuyordum. Bu ıehtr, lıllml ıeyi mahvetmek emrlaf Jıte•llY•D ı• ,., 
cloi .. m61teı, ofuUarından lklılde menle ıarkta bulunuforlar 1 ı d En •f· olıuo derlaal kılıca taluhrdı. 

ru JUrüdü, bundan baı· M 1 aetlo memlekette dubulOn Yerdlflnl bl IJOr ar 1
• ) 

'- olio lara karıı muhareb•· d O d k lan Or " b v• ·1 tfe· lranıo e• ır:•n•ln eya eti aa ID bt 1 f • ... •· ouo yanın • • den beri benim ecdadıma hayet tkl tblfyar u ..,.. u e f kolorduları d lı ı d"' "' 1 dı d J k b 1 k 1 ve ateı da e ma tu ufmuf ~r Ye bunların en muteme i o an atd ve bGtOo Horaıantn •• Jl deruhte etmeJ! a ~ olan ff•raıanı ı ıç . 
rarp tarafta tehirler muharip btr peyaramberta TJltk Noyoo da Nııapur mu . kuYYetH kaleıl halinde bu eltiler eYYeli ban• çocu•· •• harap etlen, hanın •• 

aapt etmeye yolladı. Çepe laaleflerl olan aeyyıtler tim baıara11 eıoHında maktul lunuyor~u. BurHı eyaletin farını 'settrr.rek ıayet bir küçilk oflu Tulı idi. laba· 
Noyon ve Subotay t•hın .ıı idareyi ellerlae alarak dltmOıtG Mubult Kata ytJa ortaııoda buluodufu el betle daha aydet et111ezleue on· 11 onu Celllettl•I yakala-
arlca11ndao koıuyorlardı . O ıon mukavemeti teılcH etmek meıaul bulunuyor tdt . Teç· ffrarl eelrlerlo •e T atarlarıo ları bhnaJe et111ekllflmt rica malı Gzere ıöadermlıtl, fa· 
da bu 11rada Belh ıehrını lıtfyorlar tdt r69edede Orhualarıa yerleri hlzmetkirlıfındao •eya etttler. ,..., hakikaten Tatar· kat kurnaz Harzem prenıl 
a:apt ederek ıebrJn yakınla Censtz haa ••:at1et bak - bil olu•ur derecede boıal · ölilmden kaça• ahaltnln mel . lar on •arı bir daha geri onun elinden kolaylıkla kur· 
tında büyilk bir ay tertip etti. kında lılf ı derecede mala mııtı •e Cenıl• han Subo cel olurdu ıöndermedfler- tulmuıtu· Bunun üıerl•e 

mat almıth· O blltyordu ki, tayla müaakere etmek tbtl . Btr kaç zaman ıonre Ta «Çok reçmedea bütiiD 
Cenılz haD Belhlo zarıtl hakiki kuvHt heniz kartı · yacını htı elti. tarJu, ıehlrln lıapılarında Heruan barbarlar tarafın · Moiollar MürıD ab . kuı 

le lılamların Ucaret ye ·- Buouo (lzerlne ta Hazer oJlrAndu-ler. Cehri büca- dan ıetıli edllmlt bulunu·, ıuyu - keaarıoda kilo ı•hın 
il .la. rıkmamııtı, •t•i1 yu . • 0 " v ... 1. ..] hl Ü h k t k 'll•dan en müblmmlol e D· ... •ordu. Btr mınta•afa aa m ceY er u UHı •e um 

kari 100 000 mu.Hım aıker denizi kenar3oa, ıe•glll ıe· tle zap edemlyeceklerlnl an · ,, d b 
.ı k t Y a •·ı kıt aekeaeyl ortaıın a lr hazine olau .. , tutuyor deme t · 8 neralını çafırmak üz.ere lııtr · layınca. çekilip ııtmek için oldua arı ve 
- b ona kartı b6cuma bızır bu x t k latedtklerl ıehre Mene ıebrlne hfteum ettl--••ıtrnı lmttdadıoca an, elçi yolladı . Subotay ıeldı. Nlıa kaleılodeo 1a.ma et- zapt e m• 
l:be11ıleket dahtlıad• he•ÜI lunu1orlardı. Sade bunlar• tikleri ıanlmetlerle yGkll kadar ılrlp 16UbGyorlardı ler. 
1 hakiki bir relı mefkut idi Han Jle bfr iki ıOn mGza· 1 Is •• orada ealrlerl •ut.Hara · -SONU VAR-
•• '•rar~'ku••etlerln meY· kere etti •e 1ıae bin fereala ol•aları11a ra mea pamu • ... -•t •ldaiu•• 6lrealit; .... •• ••iki krallık lfla4• da· 
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Lehista a verile .. g • Gününe 
hi ·ya 

eseles ·. 

m - skeri ehi ·ye - r 

(Baıtaıafı birinci ıarf d ) 
baıka btrıey yapmıyorıunuz. 

Bız, milzakerelerln blren e•
• l ıona ermeılai isteriz; f • 
kat, \IDtılmamahdır kt, Bü
yilk Brltanyanın men af Uol 
de korum k ır.ecburlyetln· 

deyiz Bund n baıko, mfb • 

kerelere yalnız Ruıya 

ıle dejll; Romanya, Polon· 
ya, Yunanistan •e Tlrkıv 
ile de devam ediyoruz. M a . 
haza, y kında bu m(iz k -
releri• IJI hır netlcey ulaı 

halını haber •ereceilınd 

Ci mld•aram. » 
Loadra, 6 (Radyo) 

Son dakikada alınan ha· 
berlere r6re, RuıyaaıD tek
ltfl rl Franıeda da taa· 
• ip edılmlıtlr. Bunun üzeri 
ne, Ru ya bu 
huıuata verilecek ce•a bt 

---·•·r----

nota, bu ınm logllterentn 
Moılto•a ııef irine ıönd rll 
mlttlr. 

Parlı, 4 (R~dyo) - Bat 
v kil ve Harbiye N zırı Ed· 
v r D l~dlye, bu akııun 

H rbtS'e N zaretcnde me.t 
bu t mücne11lllerloi kabul 
etml •e ıaiıda l mühim 
bey natt buluamuıtur: 

- G zeteler, gol cek 
perıembe g6n(l toplea cak 

olan pıulamentoda h rfci 
ııyaaeUmlz haldunda be1an tta 

buluoııceiımı yazdılar Bey11el· 
milel ••zl1etfo çok nazik 

bulunduiu fU anda O aftoe 
kadar beklemeli muvafık 

ıördüi6mden matbuat ••
ııtul le bildirmek !iterim 

ki; Fransanın h rlci ıty ıe· 

U, 29 m rlt lrad ettiğim 

• 

(B ıtarafı blrlnct ıayfada) 

monJ H rlclye Nazırı Voo 
Rtbentrop, yarın bur ya ııe
lecek ve tezahüratla k roı· 
hınacaktır. Mılino balkının 

Almaclar aleyhi de bulun 
dulu hokkıoda Fr 011z ga 
utelerlufa verdtkl rl haber
leri tekzip için Mıl6aoda 

Von Rıbentrop ıereffne par 
lak bir lıtlkbal yapıl c !ıtır. 

Almanya ve heılya Hariciye 
Nazırları araaındakl müzake-
rel re, yarın baılaaacak ve 
iki hariciye Naznı pazarı 

Komo r610ode eçırecektlr. 

Berhn, 5 (Radyo) - Htt
ler. bu ıOn akıamn kadar 
Harlcly Nazıf\ Von Rıb ot· 
ropla cneuul olmuı ve Po · 
lony Harlcıye Nazırı Bekin 
nutkunu tedkık eylemltllr. 

ame sulükal-
ı ılıyor. 

(Baıtarafı Oçüoc& aayfada) 
bolunarak lutalara ıe•k olu
aac l.tlardır. 

Yedek subayların yoklama va 
f erfilar i: 

Yedek ıubay ve memurl -
rı yokl ma z manıoda nere· 
de bulu una. o yerin aıker
hk ıubeslne ayıt Ti! yokla
ma edllec 1 rdlr Yoklama 
tlk yoklam tnraaında eene
de bir defe. yapılacaktır . 

Yoklama J•pılan aıkerltk 
ıubHI, yedek ıubay •e me· 
murların nl ıubelerlne ma
hlmat •ermekle mükellef 
olacaktır. Hazerde yedek 

• ıubayl rıa ıllAh altında g•ç
mlyen ılvtl bayattaki mOd 
detlerl d hizmetlerinden 
sayılmak ı rt ıyle muuzz f 
ıuba,lar ııbı terfi ettlrtle 
ceklerdtr. Ancak .,tefmen 

a Si 
1 Memlekette taı rruf barekeUnla tnktıafıaa hizmet 1 arzuıuDda olan Oımanlı Bankaıı, Aile Sandalı (Ta· 

ıarruf Cüzdanı) beaabınc te•cllat yapanlara kura ke· 
ıtdeal ıuretıle aıafıdakl tkramlJelerl le•zle karar ver· 
mtıttr. 

Keıldeler 25 mart ve 25 eylOI tartblertnd lora 
olunacak •e her keıldede •ıaiıdakl ikramiyeler d•
iıtılacaktm 

T&rk liralık 1 
1 aded T.L. 1000 - 1 
4 » .. 250 -
1 • • 100. 

25 • :t 50 -

~ )) » 25 - 1 
Yani cemaa 85 adecl TL 5 000 - 1 
Tlrk liralık tkramlye. 

Atle ıandıiı heeabıodaki me•duatı kurama keıtde 
edildtjl tarihe tekaddftm eden altı ay zarfında: 1 

T . L . 50.- Türk ilra11ndan aıııiı düımemlt olaa • 
her m\ldl bu keıtdelere lıtlrak ed ccktlr. 

~~~~~~~~ 
/ng ·tiz-Rus 

gör ş eleri. 

nutukta •öyledlğlm glbıdır. 
Bu ıtyaaeth11lz ne deilttl 

ve ne de değ ı ıecekttr. Ua
clıaelert, büyük ehemmiyet 

vo kemali dıkkatle takip eda· 
1oruz Hilkumet. Fr nuz nıll· 
leUolo tnm bır ıumadıoı ha-

Von Rlb ntrop, ıeceleyin olac ki r. birer, lbt teğmen 
İtalyeya h reket etmlftlr. olacak! r llılıer •e yQzhaıı 

Roma, 6 (A A) - (Ha ' olacnkler ıekfzer talim de• \ 

................. ._ 
1 DOK TOK • -

Lo dr , 6 ( .A) - «Pr
e11 uocla - tlon» un dün 

• toplanan v logllterealn Sov· 
yet tekhflel'fne •ereccil cc
•abın tetkikine h111redlle 

kabl e topl otı ı h kkı da 
yazdıiıoa ör , bu c " pda, 

lorılter olo Polonya ve Yu-
nl •erdiği ıar ntıle· 

rl• mahiyeti turlb olun -
ca n 1nı z •oda Bal
tık •• B.lkan devi tlerlnln

clo •azlyetlert mevzuu bah· 
ı dilecektlr 

E•ealaı Stand rdın ıtyaıl 
m•hablrl de t61le y ıyor: 

So•yetl rln yaptılı teklifin 
kabul edılrr mahtvettc olma· 

liılı anlatılı1or. B yGk Brt
taDJ& bG ümetl, ı raotlılnl 

Baltık devi tl rJa hltt t ı 
•ll etmek tyotlnde de il· 

clir. laııltz - So•yet Qzalıe· 
relerinin ı6ratle tlerlemeıtne 

m ani ol D &aılıca enı l her 
iki tarafın birbirine karıı 

ıtlpbeler b ıl meahılir. Pıl a
klka , So•y0tler lngllterenln 

icabı d recede yardım etmek 
f ıkdade 1 adtiıad n •• 

•ier Alman orduları Ruı 

ovalarında daiıhrea Loodra 
hükfunetlnln bundan mem -
nun olacafınd n endlıe et· 
mektedır. laıthzler lıe Sov
yetler Btrltflnln müohuıran 
f •ılıtlerle demokraıllerl çar· 
pııtırıp •e nthai olarak o 
münlıtllil muzaffer kılaıeiı 
tıuarlame.kt olmaııode.n 

korkmakt dır. 

Moskova, ( A.. . ) -
Hav ı: So•yet tekliflerinin 
bir logtllz · Fraa11z - So · 
yel ıttıf akını ve bunun lr 

aıkerl mukavele ile tamam
lanmaıını tazammun eyle. 
dtil burada teytd olunma· 
maktadır . 

F kat ahim olan bir ıe1 
vana o d , koUekttf emnt· 
yetin yıkılm&11Ddan beri So• · 
yeller Bırlljl keodfıl içi 
liıç bir tehlike olm kıızın A•· 
rupa ka•ı tarından elit rıda 
kalabtleceil mütaleaıınd dar. 
Huıuıtle ki AlmanyanıD ti · 

caret teklıfl rl ıeklinde Ruı 
yaya yapt1fı a•aaılar ve hal 

ya ile olan ekonomik müaaeebet 
lerln taa z lm edllmtı olma11 
Sovyetler lrllilnt loflrattan 
kurtulmak lçlD lr çok vaaı· 
talar buluadufuoa 1 na •1· 
lemtıttr. 

iz bul\loduğuodan, ahvalin 

le p ettirdiği ıekflde tedbir -
ler olmıkt devam ediyor. 

Muhak ak olıan bh:' oey v r · 
ı , beynelıııtl l vaziyetin çok 

n zı oldufudur. Oyun, Av· 
rup h~aemoayıuı iizerlo . 

de ornaoma l dır . Bu u· 
tu ·, Fraorııouı b Jat ve 

ewolyettyle ali.kadardır. 
Bundan dolayı lueodlmlzl 

mOdafao et ek mecburiye. 
tın.le buluı;auyoruz e bunu 

r•pm ğn adlrtz. Ulet, bu 
b lkatl oadtil lçlodır i: 

btıdmle ber berdlr · Ve bizi 
t kip etme t dır . 

Partı, 6 - Hariciye Nazı
rı Bonne tar fındao kabul 

edilmtt ol D olo ya bü1ük 
el9lıl, Bekin yarı Varıova· 

da yapaca ı b Y•natın ana 
hatlarını Franıız nazırına 
bıldlrmlttlr · 

Sal&blyett r mebafdlerden 
olı an h berlere 16re Fraa

aa h6kuaaetı, Freoın . Po· 
lo ya tttıfakının Daazlfe de 

ıamtl olduiuoa dair Poloa 
yaya teminat vermııur. 

Bu akıam azlmkir bir 
bey natta bulunan 5aıvekıl 
Daladlyenlo ılzlerinden cie, 
bu temin hn verilmtı oldu 
lu aalaıılaıııkt dır. 

Buıvektl bey nr.tında, Fr· 
anı nın 29 mert Dotkuoda 

t srlb elttjı vaziyetinde bir 
değrıtldlk olmadıiıoı ve ol

mıyacaiını ı6ylemfı ve de 

mlıttr i: 

Heırlci badi ler uyanık· 
lak e azim politikamızın 

e kad r ycırlnde ve lGzum-
lu oldu unu ıöetermtıtır. 

Bu pohtıka bütün memle 
ketin t avlblae m zhar ol· 

uıtur. 

FUlen bir t~k mesele kar· 

ımndayız. 

vıı.ı) Rtbenlrop-Ctano mGla · 1 

Lı:atı burnd fevlıelade mü· 
hım telakki edilmektedir. 
ıhver devlet o.damlarmın 

mOte ddld mülakatlarmdan 
sonra, iki devlet damıoıo 

Polonya nzlyrtiof yakından 

tec\kik etmek ve Be tar · 
hodan ıöyleoece olac nu 
tuktao oonr lttibez edilecek 
bottı hare et h kluoda mu· 
.tabık k lmak i tedtk1ert an· 
leıılıyor . 

Cionoouo ltaly yı 11lnntılı 
bir vazıvete ıok n Ai an • 
L h laımulıiıoda itid ile 
h reket edec:eil tnhmln edi
lebilir. Ztr h lya d tm v 

btlba11 ıoo • m ol rda Po· 
lony ile çok iJi mfic ıebet
ler idame tmlıtır . Roma, 
V arıov ile Berlio a sınd 
l:tlr ıallh temenni etmekte · 
dır. Ve buaua lçhıdlr ki 
V arıo•aya luyaıet ta nlye
lerl ibzal edilmekte ve Al

an tekhflerh>I nazarı iti · 

Httl rle mGzıa

kEr de bulunmaya da••t ol
m htadır. 

Berlin V arıova gerglnlliı· 

•in artm 11 t kdlrınde umu 
mi intiba ltalye.aın ıbtili.f ı 
• •zli bar kmaya çahıaca · ı 

e fak t f r nıız-loıılız ıa · 
rantlıl Polony Jehintle ba
r ete geçer e Alman1anıo 

yanı oda yer a l ocağı bak han 

da hiç bir fftpbeye mahal 
bıra mıyaca ı bıldırtllyor. 

8 ı.dırm t cm va ndüs· 
tiri o j smdan: 

Od mızın [908) ılcll nu 
maraaında fcvke.lacfı ıınıf 
ol r uk yyet bulunan 

(Türk flcaret L ko.11)15-5.939 
t rihlnden ıo:!lr Bandır 

dakt ıubealn( k pıyac:afını 

odamıza vaki bu bapdald 
mürnce tlarındao anlaoıl 
nJ k l keyfiyet illa olur.:nn 

ap ~icil 

reılne ltUra etmek •e mu· 
•affak sicil almak, denfzde 
yüzbaıılıh ku 11unu t mam-
1 meık ve yekın rıO ari ve 
çarkçı vehedetnemesl 1 haiz 
olmak f rthr. 

6Dmrük kıtalarırdaki yıd&k 
subaylarm terfilorl: 

Gümrük muhefez kıtala
rında lıtıhdam olun n yedek 
ıubaylardon tcimen laca • 
ların bu Lnhılardft 4,5 cylık 
h zmetten gonra orduda bir 
buçuk y st&j, üıttejmen 

olacakllırıa iki ıeoe dolıus 
ay blzmett n ıonra ordud 
ü.ç ay ıtaj, Jiizb fi olacak~ 

ların dört ıene hlzmett~n 

ıonra ordude 360 gGn daj 
g6r0p sicil lme.la.rı tart 
olacaktır. Bntna yedek ıu · 
baJl rıo t rftl rinde kıdem 
heaabı mu•aszaf ıub ylar 
içindeki hem nıupları arka
daıları meyanında h ıap 
edilecektir. 6iob ft olmak 
ve blnbaııden ukarı rGtbe 
lere çı abtlm muharip 
ııoıflara meb us olup llıma-
11 tahıtl etm k v mu azzaf 
ıubayl ra mabıuı terfi ka · 
ounuadeı. yazılı kayıt ve ıart. 
la'rı ifr z tmek ı rt ola
c ktır Ancek bu ı rtlardaa 
baıke d nlz ıınıfJarıod yfiz
b ıı olma fçlo 1 lmı ıefor
ler ıüvarlcl veya çarkçııı 
ıahadetnameoinl hııfz olmak 
llzımdır. Bu makıatlo terfi 
kanunund zlkredtln1 ııari 
rrıüddetın ıülOıOnü fıl~n ifa 
etme üzer mür~caet edea
lerln örduya l!:abülü m\inba -
1 t v sair lhtlyııçlar nazarı 
dıkkat alınarak alt oldu~u 
veklletçe takdir oluaac k 
hr 

Seferde edel: subaylar 
muv zz f ıubayl r gibi terfi 

a unu hki.mına tlbl tutu· 
lacakl rdır. Seferde yedek 
m murl r dabl terfi ettfrlle· 
blleoceklerdtr. 

Ayrupada tabakkftm ma, 
teırlki mesai mı? 

Buoa binaen fraoeaoın 

emnl1etl ve dünyadaki ln· 
ıanl rın büyük bir elueriyet 
ti 01üdaf aya azmetmlt ol · 
dufumuz medeniyetin lıUk
ball mevzuubablıUr. Fraoıız 

mlll ti bunu biliyor •e k . 
r rı ıarcılmız bir karardır. 
Ben lmdtkl vaziyetinde bunu 
aad ce h tırlat ak l ıtedlm. 

uh tızlığından: 
Viliy tı : Me•kll: . CtDıl: 
Balıkesir Meazl\ çayırı Tarl 

Hudut v bulu duia yer yu 

• 

rıda 

Hududu: 
Dotu HörQm ol· 
lu kerhneıl Hatl· 
c:e tarla11, batıaı 

Hörüm ojlu Ah 
et tarlası, poy· 

razt Menzil çayı
rı kıblesi yol. 
zıh tarla H6rftm 

Fahriye Altaylı 
1 

ilKADIN HASTALIKLARI VE noGUM BİRİN
Cİ SINlF MÜTEHASSISI • Muayenehane: Millikııvvetler caddeıi No: 134 il 

PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SAAT 15 • 
DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABUL VE 

TEDA VI EDER. 

~*~~~~~~~~~BiRi~~-~;.... ... 
Ba ıkcs·r Vilayet Daiıni 

Encünıeninden: 
1 - Açı ekııltmeye konulan it: G i nen kazaıında ını• · 

edllecek Bfat l•teeyoouuun ınıaatı o\up l e le edilec ek luı· 
mıD keııf bedeli 1003 il!• •B kuruı, muv kkat t mlnatı 

75 lfra 28 kuruıtur 
2 - Bu l§e atd enak keılfoam• tuala rd1r. 
A - E ılltm •e ıartaamHI 
B - f ennl tart ame ve plan 
C - Mukavele 6rn•il 
D - Keıtf projeıl 

H - Bayındırlık itleri ıenel ıartaameıt 
lıt11enler bu keılfnaeıe ve enaln Balıkeılr Nafıa MCl

dürlyeU1Dde •CJ& D imi Enclmen kalemlnlie ı~heblllrler. 
3 - Ekıtilme 11 may11 939 tarihine raıthyan perı•• · 

be ınoü ı at IO da •lllyet makamıada milt ıekldl Daimi 
Encnmen huzurunda yapılacaktır. 

4 - fntelrUler yukarıda yazıla giia " saatte mu•akkat 
tcmlnııtlarmı mal aaodığına yatırdıklarına dalr makbaa 
veya banka mektublle ve bu tıle ujraıtajına datr Nafıa 

Müdüriyetinden ihaleden 8 16n evvel alıaoııt ehliyet •eıtka -
ıı ile birlikte Dafmt Encümene mOraeaatları tlln oluaur. 

4 - ı - 84 

y s 'Yılrnazspor 
·.· aşkanlığından: 

7' A u ll 
Manyas Y ılmazıpor kuldbü namın pehltvao ıtiretl 

kra edtleceğloden aıtlreıe Türkiye bat pehltvanları •• di
ğer namlı pehlivanları davet olunmuı ve ıOreı 21 mayıs 
939 pazar ıfinQ Yılmazapor kul6bG aabuınd ıcra edl
ı~c•ftad • ıüret ern.klılaranıa bGyük aüreıe teırlflert illa 
olunur. 

lkramlJe mtl&darı: 
Lira: 
60 Baı pehlivan 
40 aa, altına 
30 liGyük ortaya 
15 K.OçGk erta 
ıO k.Gçftklere 

ojlu Halil karan Emlnealn ılıen 316 da cllClmlle lu• • 
Atlkeye kaldıfıadao bablıle Atike namına Haet almalı 
totedlilndea tabktk ve tedkıkı için 17-5 939 ıln6 malaal· 
lıoe memur gönderalecektir. Taııarraf lddıaııoda bul• o••· 
larıa bu ınnler içinde yazı tle Tapu Stcll Mubafıziıiı•• 
ve yahut mahallin• ıelecek memura mlracaatla n las uo>" 

illa olunur. 

~------------------------------------- -------~-Ba11ldıiı yer: V lliyet Matbaaaa -Bahkeılr 


