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-· ~~az StJhibi: ~a/ıkesir 
1 ·M~: b~ u HayretfJn Karan 

Yıllığı : 800 
Allı Ayltfjı: 400 
Sayısı: S Kuruştur 
Adres: Turkd/ll 

e us _ı·· •. 

6n1um N;=şnyaf Müuuru 
Fuat Bilal 

G Holerıoden tsa,kn 
PAzartesı u 

Ba.lıkes/r 

Her Gün Çıka!. 

30 NiSAN PAZAR 1939 
GÜNDELİK SİY AS.AL GAZETE 

ON ÜÇÜNCÜ YIL SAYI: 4167 

Tahranda Saadabad 
konseyi dün toplandı. 

d••••···················· rT • • 

5 İnönü dünPo-! • • • • i temkini ka- : 
• • 
i bul etti. i 
• • 

Ziraat V .kili 
tedkikle 

• 
ın 
• 
le 

--- -
: Ankara, 29 (Huıu&I) - : D t d 1 t . · b •k••• •d• •• ••"" d ' • : Cumhurrelılmlz lımet İn· : 

0$ ev e Jn üyü . ügünü Sona e:r iğın- i llnü bugOn ıaat 16.30 da: 
d h ti 1 k ti • d.. • J : Çanka1a köıkünde SoYyet ·ı en eye e:r mem e e e:rJne OnUyo:r ar. : Ruıya Hariciye Komıaor: 

8. Mubllslrkmen, Ant~r8cf v~nnda. yap~lmatıa alaı 
zirai ıecrü~a ışf enm tedtı~ ertı. 

A) ZI· 

• • Heyetimiz de mu.zakerelerden sonra bu gün i. Muaylnl Potemkinl kabul. i 
etmlıttr. 

Tahrandan ayrılacaktır. i Kabul resminde .Harici-: 

Ankara, 29 (A .. ~men 
t V klll Muhil• Er 

raa e Ankara 
bu ün öğleden ıonra 

g hnakta olan 
civarında yapı h llıode ~------
zirai tecrübeleri ma a 

Ankara, 29 (Huıuıf) -
Tahranda laalkıa büyOk dü. 
IGa münHebetlle bu rGn 
Japtıfı kar11aYal ıeçfdlnden 
ıoara ıebtr normal vszlye
tlae aYdet etmlıllr. Bayrak · 
lar kaldırılmakta, taklar ıö 
kOlmektedtr. E•lller yakında 
Hazer denizi kıyıaıada tira
nın cenneti» diye aaalaa 1~1-
fl1e yerlae ııdeceklerdir. 

: ye Vektllmlz Şülırl iaraç-: 
: oilu da hazır bul•nmuıtur. : 

....... UD••··········· ··"' 

bizzat tedklk ettıkte~t:r~;:~ 
Etltktt.kl merkez ba 

1 it ve lojl eoıtltüıOoe gem 

Pa:ris elçimiz 
1 z:erek mü 

labratuvar arı ge f llyetf 
mumi aa 

e11eıeılnln u tmlıtlr 
ol tedHk ve teftlt e 

hutalık 

DOll• mDDHebetıle Tab. 
raDa ııdea ecDebt laeyetle
rla de 1a•aı JaY&f lrandan 
•••leketleriae d6adOklerl 
baber Yerllmektedır. 

fransı Comhurrıisi la~rön 
ve refikası ş~ref ine ziya

f el v rdi. 

Sr.algıo hayvan h ıul 
larıoa karıı bü1Gk au 

" Veık ılımlz me 
yet golferen lerJo· 

1 k tin muhtelif 1er 
m e e ü .relen aıahıu· 
den enıtlt ye • 

1 
deki 

!er üzer n 
litı marazi)'• libu· 

B M .ıh 'is Erk '11e n 
deki çahımaları yakından 

görerek bu maddelerin me• 
mleket dahtltadeld aarflyatı 
ile komıu memleketlere ya
pılan ihracatımız hakkında 

aldıfı malümah memaual
Jetle kaydetmlıtrr. 

DGIG• mOaHebetlle doıt 
Ye komıu deYlete ıldea ta· 
yarelerlaalz buıOa ayrılacak· 
tı Fakat ~lyarbalur taraf 
larıada haYaaın muha· 
!efeU dolayıııle avdet-
lerini tehir etmfılerdfr He · 
Yetimiz de nlaanın 30 ııcu 
ılal memleket1111lze ha 
raket edecektir. 

Saadabad paktı kooıeyl 
lçtt•aıada hazar buluaacak 
•laa Irak HarJclye Nazırı 
Reılt Tahrana ııt•lıtlr. 

Sa ada bati konıeyi yeni 
Hulclye V ekiletı ltioa11ncıla 
toplaaacaktJr. 

Saad&bed keaıe1I buıüa 
ikinci toplaatıııoı y•pmııtır. 
Saat yedtde !ftyQk Elçlflğı 
IDlatle S .. dabad l&ooıeyf 
•zaeı ıereftne bir ıüvere ve. 
rtlaı1ttır 

Tahran, 28 ( A .A ) 
ADadolu Ajanııa o huıuıf 
•urette fÖDlierd•il mubaltlrl 
blldtrı1or: 

A•rupada bile emııallne 
••dır teıadGf edilen modern 
lmcedlye stadında lran 
reaçllfıatn ıpor hareketlerl-

Tahrandan bir görünüş 
ıöndermlftl. Bu meyanda nı ile lrortnlaadılar. 
Anadolu ajaaıının sinema Nıhay .. t hu te>ren deha 
reporterl Kemal Çakuı da beıka renkli Itır tezahür ha· 
üzerindeki bonjura, baıında. ltnde nihayet buldu. Saha· 
ki ılllndlre bakmadan ora· 
dan oraye koıuyor Ye bu 
aGzel tezahfirü fılımle teeblt 
ediyordu TGrk subaylarının 
aabaya l'ellılerl biyük 
btr acvıl tezahürü tle 
karııla dı Ye doıt 
deYlet halln ıuba.ylarımızı 
uıua uzun alkıth)•ordu Bı 

ras ıonra Melike Nazlı ile 
Vellahd ve ıeYlmll eıl ı•l· 
dl.ler . Bcıynk hır alkıı tufa 

yı dolduran ıençlfk o ıek&l

de dlıdldl,lrl birden bire mey 

danda lnı nd D yapılmıı 
Jran ve M111r bayralılarının 
dall'alendıfıaı ı~rdGk. Al 
kııın dereceıfol taaavvur 
edeniniz. 

Tabr n, 28 (AA ) - Perı 
ajanıı bıldlriyor: 

Düa M111r ıef aretlade ec 
(Sonu fkfnd aayfada) 

Parla, 29 (A.A.) - T6r

klye Büyük Elçlıl Saad Da. 

Yaa ıece Relılcumbur Ye ba

yan Lebröa ıereflne Tilırkl· 

ye Elçlllk bJaa11nda ~ok 

parlak bir zl1afet Yermfıtlr. 

Zlzafette re•ııcumhur Ye Bu. 

Lebrön ile Hariciye Nazm 

Ye Bo. Bo ne, Nazırlardan 

blrçoiu Ye bayanlar, elçiler, 

ayau ve mebuaan meellılnln 

taoınmıı ıtır;aları, akademi 

azAları, Parlıln ılvll ve aı· 
keri erklnı, Rclılcumhurlu 

iun ve Har cl)·e Nazaretlnlo 

yük.ek memurları Ye Parlı 

ıoıyeteılnlo rnGmtaz ıahıl 

yelleri hu:ır bulunmuttur 

RUZVELT·HITLER·MUSS I· 
NIARASINDAGÖROSME MI? 
Verilen bir habere göre Amerika Cumhur

:reisi Alman ve İtalyan Başvekillerini hi:r 
adada konuşmağa çağırmış. 

Nevyork, 29 (AA.) - Ne.- meı l 1 teklif etm.ttl Bu bir ajanı tarafından Mu110 
york Taymls ıezet ılnln Va- buıuıta~t meı j Ru•n•ltin lınt -ve tevdi edtlmııu. 

V •§lostoodan z n edddi-•lnrton muhabiri Artbur b •-

20 000 V f eıne göre Mu11olıoı u te"-
Krock y zı or: • n.Ora l Jıfı Hıtlerc bıldırmıı ve ken 

Relı'c mhur Huzvelt Muı k ç l l dlıloe verilen cevapta bu 
ıollnlye ve onun vasıtası ile QS er İn İ ere mfililıatın bir Uılifa mOu· 

Hıtlere, iki dıktıı.törGn ken fe•lı•m oldu. cer olması ıhttmalı buluaı 
dtılo de izde Aıor adaları dahi ffttlerhı Anupadaa 
ııbı bit rof bir ada clvaran londra, 29 (Radyo) ayrılmıyacafını ıöylemlıtlr. 

Çıodeo selen menuk bir Krock ıunları tlAve etmek da buluımalarını teldıf et· tedır: 
1 f ..ı habere ııare ıon zamanda 

1 1 mfte111eıe çalrıma ar a dil • 
1 d ıbzar e ratuyar arın a m 

.. 1ero 
mekte olan bütun k k t 

. d 1 a 
l (lzerlnd• te 

ıııı arı lmllel eıu · 
yapmıı H beyne 

ılao titre 
lara lıtlaadea yıpd I f ti · 

hl mad e er' 
lerl ve teı • eıerJn· ( 
&crldilln YC mallef n • • 

Muhllı Erkmen eaıUtü•ln 

Sonu lklDcl 1ayfada ) 

Yugoslavya Har~~ıy~ 
Nazırı Berlin~en dondu. 
Alm8nyaile-Yugoslavyah~ra-

d ki. müzakereler ıç 
sın a d. 

b. netice verme ı. 
ır 1 dır Şu halde, iki komıu 

Berlla, 29 - Yug~ı ~v de~letfo meaul mGme11tlleri· 
Hariciye Nazırı Mar oYI ç nla doıtane milınaaebetlerl· 

ı. t etmııt r. ,_ A 
Belgrada hare•e tbu · mlzl derlnleıtlrmea YC vru-

M k 1 Aloıao n:ıa 
ar ov ç, b 10at- panın bu k11mmda ıulbu 

0 ıllerfn• ey d ı atı m meu le de- tuıln eylmelı makH 1 e Ye 
b 1 k ezcGm 

ta u unara ' tam bir ltlmad zlhnfyetfle 
mfıtlr ki: k ı ı hl 

1 memle et D tedktk edeml1ecek eri ç Almanya f e d fatl· 
da tam bir JUmı k bir eıcle 1oktur. 

abraaın t ıyan ve mOıtere Londra 29 ........ Berllade 
aını aı bil hilr- ' I· 

komıuluk ve müteka fi cereya• edea Yuıoılav • A 
- k meoa J 1 er-met Ye muıtere 6 • maD mDzakere er ıona 

eıaıf ar1na lnklıaf eden ~ (Sonu ftçtlncft ıayfada) 
0 ıebetler ıak 11!fa~f~e~t!m~e~te:·~~:;;:;:;:::~~======:-. 

; gil e e Rusyaya yenı 
ekliflerde b u du. 

- -~ 

İngiiterenin, Romanya ~e 
Polonyanın muvafak~tıJe 

yaptığı tek!ifJ!:. ?.~!:.~~::.:. .. 

nJ, lranın lıtıkbalını hem de 
kudretll, kuvvetli ve diıfp 
ltnll Jitlkballnl ıeyrettık. 
Sahayı balkalıyaa ugari 50 
~in kııılık kalabalıiın önü 
de 5 blodeo fazla kız ve 
erkek lzclaln muutnz m Ye 
laıç aluamıyan teplu hare· 
ketlerınt görmek hakikaten 
çok zevkli ldf. Şuruına btl· 
laaıaa Jıaret edeyi• ki, hiç 
Itır laarelıet k11manda de ra· 
pılmıyor. Ne dQdlk, ne ele bar 
emir tılUllyordu. Muzıkanıo 
&heoıtne uyan •6c•dlar her 
ram izerfoden HDki •ôze 
ı&rlamlyen iplere baflaa
mlt rıbl yaylanıyor. Kını-

mit lıe de bu te" f ıeu Yapılaa tahkikattan Rua· 
edılmlıUr. Japonlar tarafıaclan Çtae ••itfa bu teklifi n•••• tarıla .0-nderllen 20 000 Koralı 1 1 ı lıe Kroclı bu teklıfıo mayıs te yaptıfı an aıı amamı 

Londra, 2fl ( A A.)-D J Ahlarında ını• edllea Taı· 
lı Ekıpıe• aa:ıete•lnln , ... , ı 1c' t krovHôrO ICaradealze 

M k yadaki n· en ' 
fı•a 16re 

0
• 

0 
itmek Gsere lı · 

1 • oa"melerl bir inHD 
IJOf Y • d 

h ltade canlan ıra· dalıuı a bA d 
d Bu eıteUk tesa "' e 

yor u. 1 lerl 
bütüa Tabraa ıler~ ıe D 

ft be1etler, Yeslrler, mfH r 
b t uyorgazete•ller hazır u uD 

du Bunu bitin clGnyaJ• tat· 
. k 1 

tırabllmelr ı~ın en bGyl\ 1 

... a f ir•aları operatlrler 

ye eyliil 1938 buhranları ea· asker. de teklıfın Milolh buhranı 
naııoda yapı ıfını ay et · ld k d - Bız kardeılerlmlzle hasırlaodıfı sırada ve Hitler 

harp edemeyiz Diyerek har- ile MuHollnfye kablo de ref. 
•ektedir •- ıfcumhur tarafından mafAm R k d d be ıılrmemlf, tehdit aarıı· u 

uzyeftln ma 
18 1 

evam- meHjlar •6nderllmedea ev 1 b ıh 1 1 f 
' 

d, 1-t aında da k11meo kaçmıı, kıı· ı lr ıu te. • ç n • a- Yel yapılmıı olmaıı kuvvet· 1 ti men Çınltlere ttıallm olmuı-tc'Srl6klerf ••sar ıar arının le muhtemeldır. 
neden ibaret olduğunu Ye lardır. 'llllıı,._ __ 

mutavaHıt ıııfatlyle bu yolda Haynaa adaıııadakl Çın 

bir hlz:m t tf a etmesinin k•vntlerl, tayarelerle m6· 
mOmkün olup olmadıfıaı hım miktarda cephane al· 

mıı olduklarından adanın aalamRkta. d J 
b ı k 

'

imal lıtlkametln e opon Relılcumhur u uıma 
h kuYvetlerlne taarr•za bat Ozere berkeıln bir arp 

k t t lımıılardır. ı••lıl il• hare e • -

lir maç. 
fttanbul, (Huıual) - Bu 

ıünk6 mllll ıDme maçların. 
da Calataaaray takımı Demir 

ru ] - 2 aayı ile matlap 
ıpo 1 
etmltltr. 

-1r 1 lıl Sov1et I' T 1 l'lhere bl1u 
8 ~ f manımısa gelmtıtlr. orp te 

hOkGmeUD• yeni bir tekil te muhribi, 3000 tonluktur, ıl · 
bulunmak için talimat ratl aaatte 46 mildir. Henüz 
1 t Bu teklife a6re Sot" Soyyet Rueyaya teıllm edtl-a mıı ar d 

yetler Bhlill komıularıD an medlfl l~ln ltalyan ba1rafı. 
herhangi birin• bir teca•Oz nı himlldır. lçlade de ltal-

•- da taarruza ufrıfan yan denizcileri •artılır . Bua-vuau•n 
devletin fıtedlfl ıektlde ona lar, aremlyi Odeaatla Sovyet 
derhal yardımda bulunacak hCUd~metfoe teılhn ettikten 
tır. Bu tekltf Polonya ve ıonra, daba ••Yel mezk6r 

·Roman yanın muvafakatleri liman ıltml~ o!an bir ltaL 
le yapılmııtır ya posta Yapuruna binerek 

fıtaabul, 29 - Sovyet ltalyaya d6necek1Hdlr. 

1 



SAYFA 2 

RADYO 

AHARA RADYOSU 
Da1ga Uzunluğu~ 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

30 · 4 - !139 ı.ıazar 

12. O Profr••· 12 35 M6ztk 
[KO,ük orkestra - Şef: Ne 
elle Atkın) 1 - N ıcmana -
Çarllaten 1 Dana) l - Ganı 
lberıer - K.6çük toplantı 
[ ReYÜ - S.termezzo J 3 
Soltıecier - Dinle.. Keman 
•e a6ylüJer (Tanıo] 4 - To 
man - Viyana bilyalara 
(Vala) 13 00 Memleket ıaat 
ayarı. ajanı •• meteoroloji 
haberlerı.13.ISMQzlk [K.tı 

tik Orkeıtra - Şef: Necip 
Atkın) De•amı 5 - Robert' 
stols - Praterde afaçlar tek 
rar çtçek atıyor Fantaat. 6 -
Cari Rydabl - Melodl 7 -
Lelaar - Çecuk prenses 
operetinden potpuri ! 3.50 
Tlrk mOzltı Çalaalar: Zlh· 
ti Bardakoflu, Refik Fer· 
aan1 Kemal llltyazl Seyb•n 
Okuyan: Sadi Hoıaeı. 1 -
Alı •lanı• -- Hfcaa peır•· 
'fi. 2 - Klzım Uıun Hı 

caz ıarkı - Gamla kıy· 
mettar 6mrln 3 - Sali 
hattln Pınarın Hicaz 
t•rkı - HHta kalbimde 
4 - Udl C.mtlln - Hl· 
caa tarkı - Ne kiisden 
~I Hbep b6yle. 5 - Şe•· 
ki beyin Hicaz ıarlu 

Se• '-u yerden ıldell. 6 
Kemal Nlya:al Seyhun 
Kemençe Takılml 7 
Kemal Niyazi :;efbua 
Halk tGrklıG - Yakı-

•• ıel yakı••· 14 20 - 14. 
30 Konutm• (Kadın ıaatl 
- Çocuk Terblyealne datr] 
17.30 ~rolram 17 3& MI 
sık [Pazar çayı Pi.) 18 15 
Koa•ı•• (Çocuk Hali] J 8 
45 Mlslk ($e• oda m6:al· 
il - lbrablm Osılr .,. 
at•ı bacelderı] 19.15 T6rk 
mftzlft (Faaıl heyeti] Ça· 
lanlar: Hakin Derman. Eı· 
Hf Kadri. Haıaa Giir, 
Hamdi Tokay, l:taarl Üfler. 
O•nıJa•: Celll Tokıeı. 20 00 
Me•leket Saat ayan. 
ajanı •• meteoroloji ha .. er· 
fert. 2t. l 5 T6rk miblii 
Çalanlar: Vecihe, RGıen 

Kam, Ce'fdet K"aan Olcu 
yaalar: Muzaffer ltkar Me 
lek Tellılz l - Tamburi 
Cemli - Şetaraban pef 
reYI. 2 - Sadullah alanın 
- Şat ara ban be1teıl 

Nedemld olıGl Ruhum 3 
Şemsettin Ztya - Şetara

ba• ıarkı - Oldu t•P 
mahmaru zevkin 4 - Ro. 
ıe• Kam - Kemençe tak· 
simi 5 - RBıea K.am . Şe 
teraba• ıarlu - Ey balaçı 

••• HDID bah9en. 6 . - ı.
hakın - Şeteraban ylrük 
.... ıst - Pir olmada ıer

çl •lce ıöniU 7 - Tanbu 
ri Cemıl -:- Şeratalaan HZ 
aematal. 8 - Fatzeol• -
Acea'.. •tiran ıarlu - kime 
halin diyeyim. 9 - Noba · 
r1n - Eviç ıarkı - Scvıı
llm 'bu akıam. 1 O - No 
barın - Halk t6rküı4 -
flnemde bir tutuımuı yan· 
mıı. 21.0G Neıeh plilar 
R 21.10 MOztk (Rfyaaell 
cumhur 8andoıu Şef: 

lhıan K.ünçerl 1 - H. Ho 
uzı•ux - Marı 2 - Vol 
lıtedt - lıpanyol •tkı (V alı] 
3 - Glanka - Ruılan ve 
hıdmllla oper&11•ın u•ertlrtı. 

Ziraat Vekili
nin tedkikleri. 
(Bcıtuafı btrlncl sayfada) 

dlfer teılHtım da ayrı ayrı 
ıezmlt ve müe11eeede ya · 

• . lınaktn o 1an timi etüdİ~r 
hakkında mudür ve fen he 
yeli taraf ınd n verll n ıza 

bat etrafandl\ konuımalar 
yapan9tır. 

Geç •akte kadar müt'ııe · 

ıede tedklkatla me11ul olan 
Vekilimiz ıördGiü ıntizam 

Ye faaliyetten dolayı gerek 
enıtltü mldOrlae ye ıerek· 
ıe fen heyetine memnuDI· 
yetlerlnl beyan ederek Et· 
ilkte• a•det ctmlttlr. 

2 Eilentller 1 - Dalda 
5 - Rımıky Kona koy 

- Aranın uçuıu 22.00 Ana· 
dolu ajanıı (Sıpor ıeneal 

22. 10 Mnztk [Cazbant - Pl] 
22.45 23 Son ejanı laaber 
lerl 'fe yarınki profram. 

1 . 5 - 93~ Paı•rleıt 
12.30 Proir•• 12 35 Türk 

milzlil - Pl. lJ.00 Mem
ket aaat ayarı. ajanı •e 
meteoroloji haberleri. 1J 15 
- 14 Milzlk [Neı•H pllk
lar) 18.30 Proir•m 18.35 
Mazılı (Mozak •e rakı 
CeYad Memduh taraf ındaa 
- Konuım•J PJlklarla mi· 

aaller J 9 00 Ke•uıma ( Ook
torun ıaatl) 19.15 Türk mQ. · 
zlil (K.arııık profram) Hak 
in Derm••• Eıref Kadri. 
Ha1an GOr. Hamdı Tokay, 
Basri Üfler. 20.0J Memleket 
ıaat ayarı, ajanı Ye mete 
oroloji haberleri. 20 15 TGrk 
müzlil (Kliıik profram} 
idare eden: Meaut Cemil 
Ankara radyoıu küme be· 
yeti 1 - Rauf Yulct• be · 
yln - Mahur P~trevı . 2 -
ltrlotn - Pençılh bHteal 

3 - Itrinin - R .. t ıarln 
- Hahrvmdan tıkmaz ••
la. 4 - Haf•Z Poıun 
Raıt alır ıematal Bız 

aludei aaJara badeyi 5 -
Dedenin - RHt Yürük ıe 
malıl - Gelıe o ıub aıec

lıae 6 - Batrl Üfler 
Ney takıımt. 1 - Muıtafa 
izzet efendinin - s~ıih 
ıarkı - Doldur ıetır. 8 -
Ddedealn- Mahur yürlk ıe 
malıl -Yıne zeYrakı deru 
runum. 9 - Şakir •lanın 

- Rut ıarln - Hiç bulun 
maz böyle •lllbaz. l O 
Dedenin · mahur tarkı · -
Gönül adlı bülbülüm var. 
11 - Benli Hasan elanın 

-Raıt ıaz ıemaııı. ~ı.OO 
Konuıma 21 . 15 Eıba m ta h. 
Ylllt, kambıyo- nukut ve 
zir at boraHı lflal] 21.25 
Neıelt Plaklar - R 21 .30 
Mazılı [ K.açok orkestra -
Şef Necip Aıluo) 1 - Lau . 
tenıchlaıer - Prtma vera -

. Arjantin ıeranadı. 2 - Schra 
. der --Akıam üzeri (hazin par 
ça) 3 -Au\,ert Gobeklıler 

reemt ıeçtdı (Komik marı) 
4 - Beetltonn - Menuet
to (Sol maj6r ) 5 ChrJıtalo 

Rymlnı - Eotermuzo 6 -
Lehar - EYa operetinin 
valılar 7 Schınalıttch 

- Kuptdon v 5 kmmlık 

•ık hı iıyeel •) Yald ıma b) 
Atk val11 c) Beıb ıa d) Ge· 
zloti e) Kavıacılak ve barıı 
ma 22 30 Miiztk (Şan sanat 
k6rları - Pi ) 23 00 Müzik 
[ Cııızba nt - Pi.) 23. ~5 24 
Son acanı haberleri ye ya 
rınkl protram. 

T0RKDILI 

Kız enstitülerine ücretli 
öğretmen alınacak. • 

Oir et men 1 i i mti ha nlalıiİti 1 aylı rın da başlı Yor. 
Maarif \ eklletf, lmı: enı 

UtGlerfyle akıam kız Hnat 
mekteplerinde Qcretle çalı· 
ı•a .,. en as orta derecıede 
talaılllerl bulunan ettik Ye 
'atelye deralarl mualltmlerl 
Jçln lmtıbaa açm•I• lıarar 

••rmlıtır. lmtthanlar. her 
tene tatil aylarında olmak 
tızere 1942 Hneılne kadar 
de'fam • etlecektlr. 

lmubanlar Tlrkçe •• kız 
erlik 6fretmen okulu tik iki 
11nıfının yabancı dil. (Fran
ıızca, lnıtlızce .,.,. Alman· 
cad•n biri) pılkolojl, peda
ıoJI •e tedrlı uıulQ den 
lerlnden yapdacak Ye bu 
vaziyetteki her 6lretmenla 
zlmreıl olan ameli deraten 
kız ertlk öfretmen okulu 
ıbttıH 11nıfı derecHlnde im· 
Uhan edilecektir. 

[., ldareıl •e yemek pi· 
ılrme iiretmealerl ba dera • 
lerla ıca, ettlrdlil naaarl kı· 
11mlardaa da lmtlhana tlbi 
tutulacaklardar. 

lmtıbana ılrmek iatlyen 
61retmenlerln llasırlaamala
raaı kolaylaıtırmak üaere 
kız erlik 6iretme• okulu· 
DUD ilk ıkl 11nıf1Da atd mOf. 
redat proframlar1nden birer 
n6ıbHı ılaılı okullara ayra 
ca g6nderllmııtır 

Bu imtıhanler glrtcekl"r 

bütün lmtlbanlarıoı, Oç6ncG 
maddede yazılı lmtlb n dev 
relerlnln birinde 'fereblle 
ceklerl ııbı. 1941 - 1 Y42 oıha 
yetıade blUr•ek ıartlyle ber 
de.,rede bir kmm imtihan· 
lar1Dı •ermek aurettyle muh 
telif denelerde de lmtthaa
lara ılrebtleeeklerdlr. 

. imtihanlar V ekllllkçe teı
ktl edilecek komlıyoolar 
buzuıunda .,. okulun esH 
talebeılntn imtihanlarından 
ayrı olarak Ankarada kız 

ertlk aıretmen olauhında 
yapılacaktır. 

Btr imUbaa devreılnde 
bir veya bir kaç denten 

mu•affak olmıyanlar. muh· 
telıf de•relerde bu deralerJn 

imtihanlarına ılrmek hakkı. 

Dl laalz olacaklardar. Ancak 

en ıoa olarak 1941 • IY42 
den yıl~ tatilinde yapılacak 
imtihanlarda da mu•aff ak 
olamıyanlar, bir dertte• ol· 
ıa btle, mClteaktp yıllar için 
tekrar lmtıhaDa talip ola
mıyacaldardır. 

lmttbanda muyaffak ola -
mıyanlar derde her ne ıu · 

retle oluna olıun btr mük 
teıep bak ıddıa edemtye
celderdtr. lmtıhanların. ıOn 
ve saatleri Veklletçe ayrı

ca tcabit olunacaktır. 

Vilayet büdce- işçi mD.mesail
lerinin tedkiki. ler.inin secimi. , 

Dahiliye V ekiletınde •Ü· 

tetekkil vlllyet büdcelerl 
tedklk komlıyonu çahımala 
rana dHam etmektedir. Ko· 
mlıY•• tlmdlye kadar dört 
kadar Ylllyetln bOdce pro 
jelerlnln tedkıklerlol bltlrmlı, 
yüluek tHdlke arz edtlmek 
üzere Baınkllete vermlt· 
Ur. R. sene vtllyetler bQd 
celerlnln ıeçeo aen•J• naza· 
ran erken çıkacelı anlatıl 

maktadır, 

T abiiyetimize 
alınacak va
tandaşlar. 

Romanya, Yugoelıı•J• ye 
Bulgıırlttandan hicret ve il-

tica ıuretıle yurdumuz gel 
mlı bulunan 3879 vatanda 

ıımızın tabllyetlmlze alanma 
11 hakkınd h sırlonao ka 
rarnam projHl yülu•k tu 
dılıe arz edilmek Qzere Baı· 
•ekalcte verllmtıttr 

ebusl nn t dkitleri. 
Şehrtmtzde bulun o me 

buılarunızd n Htlmt Şere 

metli ile! Ha Jrettln Karan 
don l•rlndlye ııtmlılerdtr. 

Orada 1 müotehlplerlle 
ıörüıtiikten ıoora Edreml· 
de geçecel&lerd ı r -

ültülüUen: 
May1t larJhloe rutlıyaD 

pazarteıl güoü akıamı (aalı 
aecell) Velldetl Mebevt ıe· 
eeei olduiu ıllD olu ur. 

ı, kaDuaunua ıumO.lüae 

rlren ıehrlmlzdekl it yerle

rinde çahıanlar arasında it 

çt milmuıtllerl aeçlmlne ba f · 

lanmııtır. 

•• Gll 1 •e 

Bahar Bayramı 

Y ınn resmi dıir 1 r ıa 
mektepler tatil. 

Yarın 1 May11 Bahar lay-

ramıdar. Ru mOPatebetle 

resmi datreler ve mektepler 
tatil yapacaklardır. 

Dıimi Encümı in topl ntı ı. 
DOo O imi Vılfıyct Encümeni 

mutad toplaoheını yapmıı Ye 

dairelerden gelen eYraln ted · 

kik ettikten ıonra dafılmıı

hr 

Birbirlerini tahkir imişler. 
Sabri oilu Muhittin, Halli 

kızı Fatma ile aralarında çı · 

kan bir miin ze.ayı uzat rak 
birbirlerini tahkir ettikleri 
yekdlferl tarafıodan ıt klyet 

•lunduiunden hadlıe hak
kında tahkikata baılnnmıttır 

Bir tıyin. 
Ttrelye eııkl nahiye mü· 

dürü Nermin Urau1el, 20 lire 
m•aıla açıl< bulunan Ş11mlı 
nahiyesi müdürlOğüne ta · 
yln edtlmlıtır . 

30 NiSAN 1919 

18- 19 
bu 

ayısta tan
tler · ge iyor. 

Bölgemiz ti tleıi ıle ta sili bir müsabaka 
yapmak üzıre iıtan~ulun genç tlatlerinden 

on kişilik bir kafile gelecek, 
18-19 Mayıa tarllalertade 

86lıemlz atletlerlle temıtll 
bir mllıabaka yapmak ~ze 
re fatanbulun ıenç atlet· 
!erinden on ktıtltk bir kafi· 
le ıehrtmlH ıelecektır. 

Bütiin ma1raflar1. Atle· 
Uam Federaayo•u tarafından 
temin edilen b• miba balla
larda yapılacak koıular: 

100.200,400,800 .,. 4X160 
metre koıular. 

Dıık. aalle.ctrlt, uzun at
lama Ye ımlıla lrttfa atla
madan tbarettfr. 

FederHyonun çok yerinde 
tertip ettlll bu temH. bize 
iyi aettceler verecellnl tim· 
dıden mOjdelemektedır. 

ÇOnk6 çoktan beri B61ıemlz

de bemea laemen thmal 
edalmıı .,. sporun aaıl ru· 
buau teıkıl eden atletizme, 
Bilıe bu temHdan aonra 
daha hız Yerllmlt oluoanlc 
tar. Atletizmde çok parlak 

bir mazlıl olan B6lıemlzla 

bu mGHbalıalarda da iyi ne· 
tlceler alaaaıını dılerls. 

Okullar ırasında atletizm 
mDsabıkalı n. 

Yarı• Ôjretmen okulu tle 
L•1eltler aruında atletizm 
mlıabakaları yapdacaktar. 

Müıabakalar Ali Hikmet 
Paıa .tadında Hat 14 de 
ltaılıyacaktar . 

Bisıkletçilerimiz dün Bigı
ya gittiler. 

Bııaya ıtdeceklerlnl yaz
dıfımuı bıaıklet~ılerlmlz d6n 
saat 14 de ıebrtmlzden ha· 
reket etmıılerdır. 

Seyahat iki alin ı6rHek 
'fe buradan • 'fdetten ıonra 

Aokarada yapılacak Türki
ye blrlnctlıkleltne lttlrak ede· 
ceklerdlr. 

Altıeylul · 1 renlere 

ilkokulunun ~şamki mDsa· taf atan köy 
· ı· · çocukları. mftrlSI nesı 1 llÇtl. Köy çocukları tarafmdan 

Akıam AltıeylO.l ilkokulu, 1ımendüf~r hattı ıüzerılhıa· 
ölretmen okulu ı lonunda aa buluoao k6y ye lıaaa~a 
çocuk nltlerlne bir müıa· larden ıeçmekte olan katar. 
mer• Yermtıttr. lara tat ahlmakta olmaeı HJ-

lıttklll martlle beılanan rCbefer emnlyettnl tehlikeye 
mOıamer•. ılnlerce çalııma 
nın verdlil iyi muYaffaklyet düıGrecek •e 'fahlm netlce-
lerle aooa ermlttlr. Bllhuıa ler teYhd edebtlecek ıe. 
k6ç0k yavruların ront •• ktlde 16rOlm61tür. Dahılıye 
rak11lan feYkalde ldt. Vekilett •lllyetlere bir teb-

Perde ara11nda Öğretmen ili yaparak bu ııbı hidtae 
okulu ta le heleri tarafından lerln meni için tedbirler alın · 

ma11nı ıatemlıtlr. 
,alınan ıüzel mlzlk parç ları ____________ _ 

m6aamereye ayn bir haıuıf · 

yet Yeriyordu 
Ea ıoo temıtl edilen iki 

perdelik pt.yH de 11k 11k al
kıılane.rak takdir kazanmıı 

T hr da 
o s 

(Baıtarafı birinci ayf da) 
nebi heyetlere bir öğle zl 

yafetl •erllmlt ve z iyafetten 
ıonra bir re1apıtyon yapıl 

mı ıt ı r . 

Ôjleden ıonrn Ş~hlnf•h 
Hazretleri, Kraliçe • N11zlı , 

Vellhed ve Perensca Fevzi · 
ye, yabeocı heyetlrr ve kor. 

d ıplomatlk azası, nazari r ve 

bır çok ıahılyetler hazır ol 

duğu halde bü yük bir aake 
ri geçıd ya pılmııt ır. Evveli 

yabancı aekerl heyetler, eon · 
rada İran kıtaltm alkııla.r 
ara11nda eeçmtıttr Süvari 
lerln Aportıf har ketleri ve 
yabanc ı ,,e lran taytıreİerJ 
nln akrobatlk hareketlert 
umumi takdlrt k zanmıt ve 
hararetle alkıılanmııtar. 

tar. 
Davetlılere iyi geceler ya

ıatan okul heyeti terbtye1tnl 
Ye mini mlDI yanulerı teb· 
rık ederiz. 

a ab d 
oplandı. 

Aynı aOnCio akı mı Kra· 
ilçe Nazlı Gülistan Hrayın· 

da bGıyQk bir dlnıa •ermlf 
ye bu dloayt de bir ıliare 

takip eyle mittir Gece yarı · 

111, lz<ll•eç m~rulmloden ıon · 

ra, Şehtrııa._ ile Vellahd ve 
Prenıu Fcnty Ye m lyet · 
lerl h lkm ıı l kıılerı ara ında 
G~llıt n ıar yından Şeh n 
ıalıua 1 rayan• eıtmlılerdır. 

T•hun, 29 (A .A) - Ve· 
ltahdın diiiüoü için tayin 
edtlmlt olan 4 ıüolük rHrvl 
mereılm bttmtı oldujuadeo 
~cnebl heyetler bu 1ünde11 
itibar n meml ketlerioe dö11 
mel• baıl amıılardır. 

ilk 'Olarak bu 1abah fıaP 
ıız heyetinin bir k11mı h• 
reket etmlıtır. Ôileden ıoll .. 
ra da bir kısmı ııtiecektlr· 



• 
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AKDENIZDE IR 
HARP ÇIKARSA 

Alman ve ltalyan donanmalan lngilız ve 
Fransız deniz kuvvetlerinin karşısında 

bir şey yapabilecek midir? 
«Ucunda Sıcılya ada11 bu · balarsna kolaylıkla maruz 

luaan ltalyaa yarım adHı olduiuadan tam ve emniyet· 
A kdentzl biri ıarlr, "lrl de l• bir den la ü11Q u yalmaz. 
ıarp havuı olmak üzere Bu nokta, 1935 •• ı938 

1 

iki k11ma ay1rmaktadsr. Aıa· buhraalarsnda aktlenlz f ıloıu ta-
lıda Stcllya ile Afrika ara rafıadan ae11lzce itiraf edil · 
ıında dar bır bofaz bulu- dlil içindir ki · deniz 6110 lı 
nuyor ki burada ltalyaalarıa kenderlyeye naklolunmuıtur. 
m6ıh hkem Pantellarla ada - Fakat buraCla da Cebel at· 
vardır . tarakta olduju gibi, tahliye 

Tulon baıhca üı olmak eranın zaptedılmeatntn m6m 
Qzere bütün Franııa deniz kin oldufu mlnuın gelmez 
Oılerl ıarp tarafta kalaa Buraya ltalyanların aaker çı 
k111mdadır karmuı hem ıOç, h e~ de 

loıtllz Akdeniz donanma tehltkell bir ıeydtr . 
11nın da biri CebelOttarıkta, halyan üıle

1

rlnln hepıl 
öteklıl Maltada olmak lize ltalyada, S .cllya ve Sardun 
re iki m(btabkem G11Q var · yadadır. Bır de Trabluı 

dsr. ıarptakl Tobruk ufak bir 
• 

Bier bir muharebede in· iil ıle on iki adalardalırl Le· 
ılltere ve lıpanya bırblrle roı adaıında gizli bir üı 
rina dGımaa •aztyette bulu me•euttur. 3uraya hiç bir 
nurlaraa, 0 zaman CebelQt- yabaacanın ıırm.alne müıa· 
tarak boiazı, hem uzua men- atle edilmemektedir Fakat 
ztlll lıpanyol taplannın, laem Maltanıo Sıcllyaya yakın 
de lıpanyol tayarelerlnln oluıu ııbı, buraıı da Ulrk 

TORKDIL 
SAYFA ı 3 

'.: ........ M·a·;ıoi;· .. ····ı. Askerlik Şubesinden: 
h ,1 Yuıfede ol•r1• olıua) lalıke · 

: 1939 : ber aD l • Mayıı pazar Baıka ıubelerdeD olup (Her ne ıuretle ye 1 J •apılacaiı•d•n •ı•iıda J••ıh : . 1 ua1eD• er 3 1 
• teal aünü akıamt Paııca· • ılr ıubeı ı mıntaka11oda oturan yabaacılaran a:1 f t traflı nüfuı elzdaalarıy • •• ay 
• • b farın • 0 

1 mllnde merhum Gel\eral : günlerde mahalle, köy ve nahlyelerdekl ya ancı atlara . 
b .... ,... ld 

: AH Hikmet Ayerdemtn : raca bir adet fotolraflarlyle beraber ıu eJ• ,ıalerlnt 16.terlr cedn ır. 
• • b t n •okla•• t • ruhuna mevlut okutul&· • Balıkeatr mıntaka11ndakl ,.. ancı er• 1 

' • ~aa : 
• • d b oacaiı giin· 8 d 18 k d ! caiından arzu buyuran : N"h ye v.: kö 'l la'mleri : Şubt e u 0 M g39 ıünlerl uat en • ar 

: zevatın t•ırıf etmeleri rl : Meı kez mh. (27 m h) 2 • 3 Mayu ve 
4 

' ·~:,., . 93g « « « « 
i ca olunur. : Merk~z köy (35 k Ö'I' ) 5 May • 9i~ :: ~. Mayıı 939 • « « « 
.. ••••••••••••••••••••••••/ B ğrt dıç nahı,e11l 8 · Mıtyıı 9

3 
I J MaJ 1 939 « • « « 

cenubi ispanyadan bofazın Çeğıf o e h 1 yeıl 10 · May11 93Q ve 
13 

Ma 111 939 t: << « ~ 
K - 2 M 939 ve « « « ıark 1ahillerlne yapılacak upeler n"htyeıl l · 1 arı• J6 Mayaı-939 « 

bir blcumdadır. fakat b6y- Şaml ı n hıyeıi 15 Mayıı - 93t ve I S·MaJıı-939 '« 

le bir hücum, ıarkıo daha Kt'pıüt nahtyw.at 17 - Mayı• - 93g -ve 2 .. _Mayıa-939 « 
ıleretnden yapılan dtfer h6. Y •acılar na bı yeal 19 • Ma yıa • 9J9 

ye l 3·May11-939 « 
cumlarlar koordloaayon ba- Duıak nah yeal • 22 - Mayıı · g3Y ve JS-May11-939 ('( 
ltade Jdare edflemez lvrıadl nahly•ıf 24 - Mayıı · 939 H 27 Mayıa-939 « 

Öteki •• daha tehlikeli Korucu nahlyeıt 26 - May11 • 939 ye J~-Mayıı-939 « 
aokta, iıctlya ile Afrika Oıman k6y nablyetl 29 - M•Jıt - 939 ye I H ııran-939 « 

939 v• - • 

« 

• 
« 
« 
« 

• 
• 

(( 

• 
« 
« 
« 
« 
« 
« 

« 

« 
(( 

« 

ara11ndakl boiazdadır. Bu· Savaıtepe nabtyHI 31 · Mayıı • 3 M alraD·939 << 
K H 939 'e . a 939 radan ıeçecek ıemller, al oaakpınar aahlyHI 2. a:alran. 39 10 Hazlr•n· ikmalleri. 

man tayyarelerinin de tıtl· 3 - Hazırao - 9 ye ·~!!!!I ~c!a!k_m:,:u::a:,:m:.e;.;l;,;;;e,;.,;le;.;r_ıa _____ _ 
belerlyle !_9P' • 

rakı Ue Frantanın cenubi Yoklama nettcett cedYellerl ve eıad• fU_ - clı-a- b~y~k yag"'lı ve 
Akden z ıularandakl Fran11z U U 

dur kı Cebelüttarıktan geçe · Ban ırma l . 
tayarelerfne faik bir vazl L 1 l .J!. rı· 

cea oııltz erzakının hıç bt b t eh ı'van guref e • 
yete geçecek o ao ltalyan •S p 
h f l 1 , 1 rınıo, icabında, baık• yol- SBT "' R P Arcanı• h••ayeıl•-'• D~ 

aya 1 0 arınm topu bücu lardan ıettrtlmeıt lmkin11z v ka111ı •I• LI 
mlarına maruz kalacaklardır. Ba•dmo• ~ayllla ti edilen blylk pe• IYaD 

deftldır urdu tarafınd•• ter ~ "' Baadsrma Pıreallk me•· 
Bunlarla bırlıkte toplu F l l janıpor 1 939 puar sunu 

..1 l l raaıa,a ge ince Ba ear ılr•t ' erl 14 n>"J" b laaacaı·tır. ••niza tı ıemt eri ·~ torpt · .. d af " B 
dolar da bCicum edeblltrler adaları ile onun tlmall Af· kUode tem ıut ıkl • T ki e pebllvaolan dantlldır. • 

ı rlka ile mGnakali11aın ke· Au ıüret\rre bGtlD lr 'ı Teklrdaila Hoıeyln pehll-
•e talyanlar, bu 11llhlar A 1 rhlınn • 
huıuıunda hır hayli QıUln ıllmeıl m;ae1eleat, pek o ka- güretlerde J(ara t•tu:Scaklar,jır . Mtıaabakalarda Y••lt~• 
meYkldedırler. dar ballandırıldıiı ııbt klU9' yan yallı ıüref 

B6yle bir düıman kuYvetı bir ıey defdd•r. ıarttır 
kar1111nda zorla ticaret ıe Bu yolu tehdit edecek Yallı ıtıreı : 

lkra111ly•ler: 

8 
75 Lira 

at• 
ateıt dabıhnde bulunacaiın 
dan, bir deniz Q11Q olarak 

lıttfadeye elYertılı olmıya· 

da haYa hOcumlarına maruz mllerlnla ge~lrlltp ı•~lrllmı.. gemileri• ltalyan lılerladea 
bulunacakhr. yecefl baklundakl fıkır ve ıemHI ile Balear ada11adaa 

ubtllerlae yakındu. Buralı 
Baıalh 40 

sı,alı orta 30 
J(OçOk orta 20 
Oeıteye ıO 

• 
2 

Akdenlzde bir muharebe mOtalealar farkh.lır. Fakat ıelmeıl ara11nda pek b616lr 
cakhr. olaçak oluna, laıtlts donan · bunun lmklnı ve lmklnııa· bir fark yoktur. 

Hu, oradaki lıtıbklmlars ma11nın alacalı bOtGo teda laiı lnılltz fıloıwnuo "uvveu-
1 

Bu adalardan yapılacak 

» 
)) 

Serbeıt: emleketlerd•D ıelecek pelalt-
abıDCI Dl 1 

Serbeıt giirl'tt• 1 heyetlac• teı'9lt e.llleoek m • kaybededeflz de••k deill- HU tedbirler, deniz ticaret tin• ve onun yapacaiı ta- I baYa h6cumlars da yeni bir 
dildir Bllaklı bura11nın çtl yolunun muhafaaına matuf arruz. hareketlerlae ballı 

1 

tehhke yaratmıyak, nllaayet 
nenmeıl ıOç demir leblebi ol· olacaktır. bulunacakt1r. mevcut btr tehlikeyi ıtddet. klfat nrlllr 

1 
• 

dutunu dOıOnmek için bir Eicr ltalya tle lıpanya Kt>ndlılndcn büyük neti · lendlrecektlr. 1 H arıcı ye 
k 

ı,eıerl ıdare 
yaolıHlD 1 ra mi 

çok aebepler Yardır m6tterelcttn aleyhimizde bu· cele-r bek lenen taarruz hare Şura una ~a unutmamak Yu gos a vy a e• .. 
Buraya yakl•ıabl'mek için lunurl1tr1a bu yolun tkt nok- ketlertode ıerbeet kalabil- lazım gelir kı Balear adala- d 

yalnız dar Ye kumlu bir ge tadA lnkltea uiramat1 ıhtl· ml'ıl için Akdeniz fıloıuoun rı da Maltanın ltalyanlar B ı ı·n den don u 
Ç'd 'fa d ki bu 1. 1 mal dabı1ındedır . Al.d 1 t t - .. 1 1 Nazırı er . r ır .aya aran • en z cer" muoatta l'I • t&rahndan mftruz olduiu 
(herlndekı muhafızların tam Buralardan btrlıl Ct'belüt· ot muhafaza etmek ltlnden bombalanmak teblıkeat glbl da) ••mleket araıı•da mualllk· 
bir mubafaza11 altındadar. tarıkhr . Her ne kadar bah kurtulmuı o\maaı çok u:aw Franıadan ve ıımali Afrika· (Baıtarafı blrlocl .. ,fa ta kalan bOUla ••••leler 

Te11dOft bakımdan kaya· ıl çok ıeçmlııe de bu garp ya ıayandır. dan bombalanmak tebltkeal- mittir. l dall ah· balıkında aralarsada ta• t.lr 
lar içine oyulmuı galerileri teki tehlike ıanıldılı kadar Bereket Yenin bu nakliyat D• maruadurlar Fran11zların Alma• kay11ak •rıll •I••· ı~rOt blrllll oldulun• •G· 
tOnellerJ, mahfuz mahalleri mühim deitldlr. Boiaza hl bir çoklarıaın Hndıtı gıbı, ha•a huıuıunda Almanlardan nan haberler• ı6r•• J• mlD· ıahede etmıılerdır . • Al 
Ye lıttbklmlars lle Cebellit· kim olan toplar," buradan atar def Ildır. Sthe71 yolu daha zayıf olduklarını da kereler hiç bir nette• Berile, 29 < A A ) - · 
tarık pek ziyade ku••etlldır aerbeıtçe ı•çmeye mani ol- ile lnııltereye ıelen •tya, kabul etıek bu bombardı · ser olma•ııtsr· Al. man lıttbbarat blreıwna be-
•• bu bakımdan Toledoda· mıyacatı ıtbt harp gemileri ıelen bOUln mal ve e"aaın manlar, bu adalan it• ya Berlta, 29 (A.A) - harl- yanalla bulunan MarkoYlç, 

y 1oıla•1a 
ki Alkazara ben&er ki bunun de · bunu pek yapamıya· ancak yGzde l~ ılnl teıkll ramaa bir hale ıettrlleblltr · ma•J• ye u d cllD dem'ftlr ki: 

1 •r•llD a ı böyle oldaiunu berkeat•n cakhr. ederken bunu da nöbetle Hele İoııhere tle Franıa · clye naıur arı a «Almanya ile Yuıo• ••Ya eden ıenr 
iyi lıpanyollar takdir ederin Bojazıo dar yerleri o ka· Kap yolundan temin elm•k 

1 
nın müıterek bir taarruzunu yapılan 16rüf1D l de· araaında iyi komıululr •• 

bltid• ıö1. 
Malta, Cebelftttauktan dar k11a ve tkl yanındaki mümkündilır. 1 heaaba katacak oluuak, o neıre,jtleD te mütekabil hOrmet ve •••-

P•k farklı bir Yazlyette rle uhıller o kad.r ıarphr kt Akdeniz içindeki memle ı zamen yaracajımız netice nllmektedlr: d ıa· faatlere mlıtenld tam emnl· 
& l «Har•cır• N•ıaretl• e yet m"'oa1ebetlerl mlıald •'dır. Her ne kadar, buru1 en aiır hareket eden ıeml· ketlerle olan ticaret mOna- daha memnuniyet Yericidir. • l D usun u k 
bı 1 at 18.30 da r•P1 a bir ıe ... ılde l•klıaf et•• t•· r ada lıe de Slellyaaan ler bıle bura4'an geceleri kalHI de biitOo müoakal&.. Bunun için ıart da lnıllls ıoDr• Ve• • 
••cak kule mil uzakta bu karanlıkta ' rahat geçebilir ha ylizde ODUDU teılrtl ~der. flloıunun ıailam bir yer.le bir 16rtltmedtn k lç ıkl dır.• 
l b ki k 

• E h ~~~~::::.!::~:::~~~f:~:.!~~=~ı~:::':=~ıl:e~M~•:r~•:.•:·:~~:::::;:~:::;:::::::;::~:;. ••u•n•a•n-•u•r•ft•d•a•t•a•y•a•r•e-b•o•m-·--·D•a•h••-m-6•h•lm-•b•ır_t•e-•_e_. ___ n_m_G_lm~•o•la•n-n•o•k•t-aıu · ~onu~rdOn~ nyaa) eınuıDda zapt etmeci•• ıeç· 
ri uuında11 bir çoklarını, tikleri .,lr kaç tehiri zapt .•••DTGrlcdlltnın Tefrlkaaı: aaaaaaaaaaaaaaaao•• 

i CENGiZ HAll~I l 
Q : 

~. Yazan: H LAMP Çtulr~n: JiNVJ~'R AT Af RAT .: 

•oaaaaaaaaaaD Tefrika Nt 54 aaaaaaaaaa••~ 
1 Bu eınada Mehmet ıah 
alle1lal 16ndererek mOcev · 

berahnı da bir aandık lçlnd" 
bir kaleye bırakmııtı - lu 
mGcevher h da Moiollar 
ıonrala rı ele ıaç lr mtılerdlr. 

Mehmet ıeıh lae bizzat bır 

zamanlar dütmanlık ettlll 
halıf e1e 11lınmak Gzere Bal· 
dada ılden cadde,ı takibe 

batl•dı . 
Hemedanda Molollu enua 

izini tekrar buldular. Mal · 
yeti daiıtıldı, batti bir kaç 

\herine atıldı . ok ta ODUD 

Fakat Mojollar, bizzat ıabın 
d ld X DU bl)ml 

karıılaran a o u.u 
yorlardı Şah hurada da 
kurtularak ıerlıl ıerlye Sah · 
rl Hazer tarafına döndü. 

Keadı ukerlerl lıJıDklr 

bir •azlyet aldılar, ıah re 
celeyln kendi çadırıoıo ya
nınd•kl çadırda yatmak mec· 
burlyetınde kaldı · ertesi ıO
ıünü boı çadm oklarla de 
lık deılk edllmtı bir halde 
buldular 

«Düa,a ytlaDnde hiç bir 7er 
1okmu k•, dı1e zabıtlerlae 

ıoruyordu, orada, bu Motol 
yıldırımından emin olabıle-

7lm?» 
Ona, ofulları kuwvetlt bir 

ordu He imdadına aeltnceye 
kadar Hazer df'n fzi uhılle 
rinde veya küçük bir adaya 
iltica ederek ora da tara11un 

etmeıl tavı&ye olundu. 
Mehmet bu tavtlyeye it 

Uha etti. Tebdıh kıyafet 
ederek, pek az bir malyJel 

ile dağlardan aıarak eYvelA 
yalnız balıkçılar tarafından 

lılcaıı olunan küçüle bır ıe 

hbde bir kaç gün kald ı fa 
kat zayıf ve huta estrleri 
ve cariyeleri elınden alınmıı 
bir nztyette bulunan ıah 

hükOmdarlık meraaimlertn 
den vaz ıeçmek lıtemedı. 
Şeblrln kOçük camlılnde na 
mına hutbe okutulm.,ında 

larar etti •e bu auretle ma· 
bt1etl meydana çıkmıı oldu. 

Bır zamanlar onun tara
fından fena muamele g6r· 
mOt olan bir müalOm•a 
bBtOn daflara arayan Mo · 
tol 1ar• haber verdi Motol 
lar mOthlt bir aOral ile ıeblrl 
baıtrlar, fakat ıab ıeblrl kil 
çük bir ge•I içinde terk et. 
mit bulunuyordu 

Arkatıodan bir ıGrO oklar 
atıldı. Fakat küçGk ıeml ııt 
tikçe ıahllden açıl.yordu. 
G6çebe'erden bir kaçı htd 
detle atlanoı denize ıOrdG· 
ler, hayv•aın ve lnıaaın 

kuvveti bıt1nce1e kadar ıe · 

• 

minin arkHı ııra y6:adükten 
ıonra nihayet dalgalar ara 
11nda kayboltlu lar Her ne 

kadar Moiol!ar ı•hı hiç bir 
zaman ele ıeçlremedılerae 

de onu yine öl6me aevk et 
tıler Kedf"r Ye haatahklar
dan mahvolmuı bir halde, 
Harzem ıahı, bOyGk Fatih •• 
cihangir pek az aonra bu ki 
çAk ve 111ız adada dlnyaJ• 
g6zlerlnl yumdu; ve vefatın· 

da o kadar f al&lr bulunu1or· 
du ki kefe• olarak maiye 
tinden birinin a6mleflal kul
laamalr mecburiyetinde kal
dılar 

Hlll Şahıa arka11ntlan 
kotan SubotaJ •• Çepe No 
yon. onun timdi bu çorak 
adada da kabirde yatmakta 
oldufunu hatırlarına bıle 
retlrml1orlardı o da, Way 
waoı, Tarıutaf, Tulcte hey, 
GüçlClk ııbl ayoı tahin kur 
baoı olmuıtu 

Zeki Subotayın bulmaya 
muuffak oldufu ıabıa ha 
:alnelerlal Ye aılel bGklmda. 

ı. do~ru ıemly• b t 
ıah.ın ıar•• • etmek Ozere cenu a evec· 
bın P ı tllll haberlle h::: ela attılar. Mlteaklbea ıt · 
yolladılar Han bu•UD 1 ti ••le, Kafkaıyaya dolru yl · 

rlDe 'ahlDı Harzem er• e • 
t r6d0ler. 

:k 1 o len Garıanç a 
nln mer ez 1 k ilk olarak Glt'clıtaaa 
otlu Celilettl• de bir •t•• 
f ıkrtatl• oldujuna kani ol- alua ettiler •• orada llala· 

du V • buaa maal olmak ram•• dalhlarla Melolla~ 
için bu elbete bir alay ıl · araımuia hunhar bir •Oca· 

•ar• •6•derdı . dele elda. C•P• Ney•• Tıl 
8u eaaade Ha••r clenlsl Ilı• side• usu• ya.it içer .. · 

ala karla meat•r m•alaat •• aıkorlerfal stsledl, ita •• · 
araalılllCI• Çepe NoJOD il• ••cıla Sut.otaY rlcata taklit 
beraber kıtı lfflrmekt• ola~ ecılerek ı•rl çeklllJorda. 
SabotaJ, Hez:•r cıleaızlDI, ti Bundan ao•ra C•P••I• 5000 
male .lojru ıahtl boJu••a •-ııııı takibe çıkan Glrc61erl 
1_ d k ha• ile blrleı· • 
••t e er• 8 hath rlcatlar1•,ja• ltaıhrdı-

•

eyf taı••ID ediyor41u. u 
d 1 k lar •• mlthıı sa1Jata dapr 

yür610t• mı,.tle e i me 
üsere Semerkaada elfl g6• . ettiler. 
derdi. Cenı • han mibaacie Moiollar tlerltlemekte .le· 
etUflal bildirerek, Orhunlar• ••m ederek lıkeatlerln tle· 
bir kaç bla ktııcleD milrek- mir kapmaı ı•çtller. Dal· 
kep bir Tiırkmeo alayını lar1a ıt•al ı•çltlerlne •aııl 
takYlye kıta11 olarak ıln olci•klars zamaa da kabile · 
derdt lerlnden mOrekke, kuYYet · 

Subotay vo Çepe Noyon il bir ordu ile karıılaıtalar. 
• .,,..11 Mehmet ıalu takt• -SONU VAR-
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vr ha - eledi e Riyasetinden: • 
IS Akdenizde bir. 

harp çıkarsa. 
(Baıtaraf ı üçüncü sayfada) 

üı tutmaaıdır. e ive Po ya 
Belediye 

No: 
J 

Mevkii: Mahalluı : Ctnıı: Muhammen bedeli: 
Lira: Kuuı: 

Abacılar Karaoflan Otkkln 1 li 00 
Bugünkn loıılız ftloıunu 

olduiu rtbl ele alıak, tngl
Uz ve Fran11z mGıterek do · 
nanmaaı da altı bOyük eaf 
harp zırhl111na mukabtl,ltal
Janlarda iki tane vardır· 

P rls - Midi azetesloden: 
«Po1ony ,tarlhtntn bfıtün de 
vamıuca, d tma ıar~ten 

Ruı; ıarpta Alman tehlike 
ııo'e maruz k lmııtır. Ve 
.iatm , bu teblıkelt komıu 
lardao birine mukavemet et 
mek ıçln At ktoe day nmtı. 
nnzll· bir b ıkül ıl yaaıetl ta· 
kip etmı, . Fak t bu ılyaset 
hiçbir z men kifl bir gara 

Bundan baıka bu tarafta 
iki tane tayare tatıfaa remi 
vardır kt bunlardan ltal · 
J•nlarda htç yoktur. Bu ta
rafta on •iır, dokuz afır 

kru •azöre mukabil ltalyan
larda Jedı 18 vardır. 64 Deı· 
troyere mukabil ltal,anlarda 
59 deıtroyer vardır •• Fran-
11z deatroyerlerlnden otuz 
taaeıl bılha11a bGy6k •e ku. 
•etli ıemllerdlr 

ti teıı ı etmemfıtlr. 
BugGo, Polonya için bu 

iki tehlike her zamanklDden 
daha bQyGkUlr; Polonya iki 
ideoloji araııadad1r. 

Almanluca Polonya, Fra 
nı gibi 1rkf bir düimandır. 
Polonya, uzun mGddet Pruı· 
yaoan tazyiki altında kaldı 

iıntlao Almanler Lehlıtre 
bak retle karıtılt bir kf11 

beılerler. 

BayJe bir kombinezon 
kar1111nda ltalya, ıOphealz, 
ıerf kalacaktır. 

İtalyanın ttballtından 
yQzde 58 1 denizden, yüzde 
70 1 de SOveyt kanalı Ye 
Jabut Cebellttarık bofeZ1n· 
dan gelir. Bu yüzde 58 ft
halAt eıyuı artık balyaya 
rıdemıvece§ı gibi . . Habeııı
tan ve Trabluıla olan müna. 
kaleıl de keıllecektlr. 

· ltalyaaın ıayet uzun ıa
hlllerl vardır ve bir çok bl
yük ıehlr ve kasabaları da 
H~lldedlr. Allah gölterme
ıla, harp olur ve tayareler 
ıeblrlerf bombalam ya baı
larlaua o zaman bu ıehlr· 
lerd• remi topları için ko· 
laylılda ıtklr olacalılard1r. 

İıpa•ya, her ae kadar 
halya dereceılnde deniz teh · 
ltkeılne maruz deillıe de o 
da s••e de•lzden bGyük bir 
tasyJka maruz kalacaktır. 

Atlaa denizi ıahlllerlodo 
kuv•etll bır lneıllz donanma· 
ıı, Akdentzde logllız ve 
Fraa11z mü,terek donanmıuı 
•e hududunda da Franıız 
orduıu bulunan lıpanyanın 
b6t0o ticaret yolları . keılle· 
Hktfr. 

O ne kazanabtltr? Iİıum l 
ki Cebelüttar~lu . F6kat 1.
panyol topl11rı bofaza hn
cam da elle, beri taraftan 
da Franıız kuvvetleri fıpan· 
yol Fa11n dofru tlerliy celı 
tir. 

lıpanya totaliter devlerle 
bırlıkte harbe ıırene bun 
dan keodlıl pek az bir ıey 
kazanacak, bu ltllrakln fay 
duı, olea olıa, AlmıınyaJa 
dokunacaktır. 

Bundaaı ıonra İıpanyol lt
manlarıoa ııden Alman do
nanmuını heıaba katnı ya 
ııra ıellr. Fakat bu ftlo, Ak· 
denhsdekf deniz müvasene 
ılnl def itt irecek kuvvette 
değtldır . Bunların faydaaı da 

• tereJdnt hal inde bulunan 
Frankoyu harbe girmeye ik
na Ye icbar etmek olacak-
tir.• 

Komandan 
Ru11el Grenfcll 

(Oally Heralcl 

81nd1rma icra 
me111urf uğundan: 

Baadarmanı• Cınıe ki· 
Jladen a..alatm ojl~ 611 
"aaa• vereaeıl•de• karıaı 
Ralal111e,e: ltlnlz Haeaaı• 
Bandırma bu~l•el mallyeelne 
olan 8000 k~ıur lira bor••
•• temlnen o köyde olup 
vef ah ·sebebiyle •hdenlze 
latlkal eden •ı par~adaa 

Polooyad 800 000 kltlhk 
bir Alman azlıfı bulunma11, 

Polonya için çok tehlfkelt 
bir yezlyetUr Polonyada 
bu azlıtın bir kıımını , Po 
lonyanın t kaimi ile Pru1 y8 • 

_ya düıen Polooy vllityetle 
rln on dokuzuncu ıu1rda 
zorl ierl ttlrllen Almanl• 
teı tl etmektedir. Şunu d 
il ve delim kf, geçen teırı . 
leyvıı l de Polonyalılar ta

raf ınd o ııgnl dilen Teıen 
mınt kaımdan, Polonyay 
20 O O Alma geçmlıtlr. Eı· 
ki miktar bu kadar daha fO 

falmııtar . 
V arıova hOln'hnetınln mtl· 

aamahası netlceıl olarak 
Alm n azlıklara beı y6z ka
dar tik mektep yirmi kadar 
llıe maydn a getlrm ıterdlr . 
Bu mektep\ rde tedrfaat 
hep Almanca olarak yapılar. 
Sadetlerde oldufu ııbı, Po· 
looy dakl Alman azhkları 
na Alm olar c Hret veri · 
ygr, Onl r, yarın bir Alman 
kavgcaı otura• R~ichm ta
r ftara olm ya hazırlamyor -
1 r. Ayrıca da Danılg ve 
"'korldo .. meıeleai var. 

Bır de icarı • tarafa gele. 
ltm: Almanyada 1 2JJ.O (\ 
Polonyalı var. Fakat bu k -
d r Polonyahnıo yü~ kadar 
mektebi var ya yok Or
ta tahıl) müeueıeıioe telin 
c , bir tek orta mektep v~r 
Lehhler bu kadar baiırıp 
ç iır17orlnr, fak ot A.manya 
onlar lçta en kiioiik bır· bak 
tanımıyor . 

Pancermanlzmtn zehirli 
nazarly 1 r l, ırki, lktleadı, 

tarihi ve hayl!ıtl sah ra mü· 
te ll ık tik bahanel rle tıtıf a 

:ıbaret • yri enkul emval 
ve ar zlııt haciz -ve takdiri 

kıy t m•am leal yapılıp 

lt b\ıl mu mel yl ihtiva ede• 

zabıt var llaeını okuyup 
· bir djJMe§lnlz vana ıiyle. 
meniz için ~ karılan da •et 
•araka11 lkametglhmızın 

meçhul olduğundan bili teb· 
lı~ f de olunduğu için key 
ffyetln icra ve fliı kanununun 
103 v bu uk uıul muha
kemeleri ka ununun 123 nc6 
maddeılne te•flkan ve ili 
nen tebltğCnc k rar verllmlt 
oldufundao buna karıı bir 
diyeceğiniz Yana tıbu tlan 
tarihinden ttıbııren 15 ıOn 
içinde btldlrm nlz tebliğ ma· 
kamın kaim olm k lzer• 
illa eluur. 

deye k lkh ı halde Polon· 
ya ile Çe ılovekyanm tabii 
antantı ktutısında hiç bir 
fte yaramıyncakh. Alman · 
ya, h tli Avuıturyayı ilhak 
ettikten ıoora b ile bu dev
letleri bir bir avlamağa ce
ıaret edemlyecektl. Çünkü 
Polonya ile Çekoslovakya 
devleti birlik oldukları tak 
dırde Almvoya Jçln ıtrate 

jık zlyet o kadar g•Jrl 
miieelt olacaktı . 

Fakat ne yazık kt Teıen 
mınt kaıının 1919 da Çe· 
koılovakyaya verılmeal bu 
iki memleket ara11nda bir 
kın m ydcna getirdi. Bu 
kını Franıız dlplomaılıl ya. 
hthrmoııoı bilemedi Halbu· 
ki araya dalma Alman tab 
rlklerl karıııyordu. 

Bu gCio Polonyanan emnl 
yeti, ordunun kallteılne rai 
men, loglltere ıle fo raoıanıo 
on yepacakl rı 11kı yardı 

ma baf l ıdır. 

Polon ye için Sovyet aake· 
rl yardımından bchıedtldı . 

Eğer böyle bir ıey oluraa, 
ispanya iç harbinde tam bir 
muvaff&klyetalzllie düıen 

adeolojllerlnt kuvvetlendir . 
mek tçln, Moıkovadakller 
çok memnun olurdu Fakat 
Leblıtan on ıeklzlncl aeırda 
ki parçalanmuını ve aka 
bında arazisine yapılan Ruı 
mildah leatnl unutmadı. Po
lonya, her ne pahal111na 
oluna olıun bayle bir aske· 
ri yardımı fıtemez. 

Keza Romanya da iyle 
ıörüyor. Romanya uıl Ma
carlıtam heaaba katmalıdır. 

Polonyohlar, Macarlarla k ~ 
kereler müıterek bir cephe 
yapmalarını letedtklerl hal
de bu ff, bir muammaya 
dönmüı bır haldedir. Ber
Hnden, Budepeıteye, Ro • 
m oyada bulunan Macarlar 
it ret ediliyor ıalıba 

fnglnterenln Polonyaya 
denizden yapacıfı bir yar· 
dun. doğrudan dojıuya bir 
yardım değildir Bizim yar
dımımız fıe, Almaoyanm 
öbür ucunda kalacaktır. 

Polonyanın hazar zama · 
moda 3 ) p iyade fırkaeı var 
du Bır o kadar da thtlyat 
1 r teıkıl eder. Bundan bnı

ka hudut muhafız ları ile 
m halli mtllı askerler! de 
vır. Fakat denize mahreci 
olan koridoru tebdtt altında 
d1r . Şarki Prusya hudutlen 
çok kuvvetli olduğundan ve 
talım ve terblyeıl, aıkerl 
teıkllittı bulunduğundan bü
tün tlmal hududunu tahdit 
etmektedir. Fakat Polonya 
ıef rbcr buluoduracaiı 60 
fırkalık bir uvvet, mükem. 
mel btr mukavemet enerji -
ıldlr. Bu bazardak 20 fır· 

ka11na llive edecefl malam ' 
olmıyad bir miktar ile, Ro 
rnan orduıunu da k tarak 
del ordunun yapacoğı lttif ak 
Macaristan tarafıod&n gele· 
celc bütün müdahaleJf me. 
nedebllır. 
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21 
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26/29 
28 
34 
37 
47 
54/55 
56 
69 
79 

128 
143 
155 
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158 
ı 5<} 

160 
161 
162/163 
164 

165 
lb6 
167 
168 
169 
170 
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• Balık P. « « 14J 00 
Y az.macılar Sahalear « 165 go 
Mlif tQ bedeı Karaolla• « 40 00 
Koıumcular « « 6& OE> 
Yazmacılar Sahaflar « 17& 00 

« « « tei oo 
ÔrGcOler Karaoflan « 110 00 
Uncular Sabnlıar « 50 00 
Kentalaoı Börekçiler « 300 00 
Abacılar Karaoilan « 80 00 
Balık P. « Mafaza 150 00 
Blfadıç C. Eıkl. Kuyum « 1 IU 00 
Demirciler Efe « 50 00 
Sandıkçılar Sabnlıar « 100 00 

(( (( « 30 00 
Turan 86rekçıler DGkkln 250 00 
Kelek T . Kaaaplar Depo 400 00 
ipek S. Sahnlaar Dükkln 100 00 
Şeyhlütfullah Şeyblütfullab « 50 00 
Hal 1anı Salibıttln Mafaza 150 00 

« (( (( ı 50 00 
« « « 1 iO oo 
~ « « 180 00 
(( (( (( l Sü 00 
(( (( (( 180 00 

Dere kenarı Hamfdlye • Baiınakhane 40 00 
Hal yanı Salibattln Mafaza 320 00 

« (( « ı 50 00 
« « « ıse oo 
« (( (( 150 00 
« (( (( 150 00 
(( « (( 150 00 
• « « 110 00 
« « « 160 00 
« « « 150 00 

Hilkılmet C Martla Ev 1200 00 
Hal yanı Sallhattla Mafaza 175 00 

« « « 171 00 
« « « 150 00 
« • « 120 00 
« « « 120 00 
« « • 120 00 
• « « 200 00 

Beledtye meyda•ı 86rekçtler ı 120 00 
Y •karıda Belediye numara Ye mevkileri yazılı tlalremlze ald ( 45 ) parça dlkkla 

icara •erlleceilnden 28 · 4 · 939 tarı bınden tubarea 15 ıiln müddetle mtlzayede1e çı
karılmııhr. lhaleal 12 · 5 - 939 cuma ıüaü ıaat 15 de Beledly• e•cl•e•lade ,a,ıla· 
caktır. Taliplerin müzayldeye tıtırak edebilmeleri içi• y6zde 7,5 depoaltoları•ı •üzayc
deden •••el BeledlJ• THDeelne yatırmaları Ye mealıiir Hatte Eaelme•tle laazır lııul••-
maları ılao oluaur. 3 - 1 - 85 

me11ulken Alman zabitle- ......... _ .............. , 
rlnden blrlat bana: «ZaYallı •• D () K T o R 
macera bö1le bitti; onu baı · 

ka bir ıekıı alhnda .ıe ıe- 1 Fahriye Altaylı • 
çlrmek lazım eeliyor, demıı • 

ti. Polonyalılar, yalaız yar. IKADIN HASTALIKLA~f VE OOGlJM BİRfN-
dım ıçın .iahı olıa arazılert Cf SINJF MUTEHASSISI 
ne Sovyet aakerlerlaıa· ıır- ı Muayenehant: Mlllikuvuttltr caddtıi No: 13.f 
mealoden defli, ayDı za $1 PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SAAT 15

1 manda arazUerlnde Alman lf DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABUL VE 
aıkerlerlnl dahi r6rmekteD • TEDA V I EDER. 

tevahbuı ediyorlar · Poloa· ......................... . 

yanın ıtmal cenahıDI harpte Balıkesı·r Nafııa 
2 0 fırka dahi 6rteblllr. , 

Romanya. Lehtıtaaıa yar· 
dımı tle uzun bir muka ve 

met ıöıtereblltr •e Alman · 
1• kolay kolay bu muka· 
vemett kıramaz. 

Üçüoçü Rayh 1919 te el
duiu gibi, kendlılnl çember 
içine alacaklar diye bay· 
kırmaea bftıhyacak. Fakat 
Almanyayı ldmte tehdit et 
mfyor; blllkf ı herkeıl teh 
dit eden kondlıl. ' 

Pekll6, bir dünJa thtlllfı 
oluna, Almanya ıle Ruaya 
ua11ndakl devletler Ruıya 
nıa memleketlerlnda re~ 

meelol tıtemezleue, b• dün· 
1a harbl•e Ruıya naııl ka. 
rııacak! 

Müdürlüğünden: 
1 -Balıkesir Hülnlmet Konalı Adliye k11•ı•ı• taıaah 

kapalı zarf ile ekıtltmeye konulmuıtur. 

2 - Yaptırılacak it 65 119 ltra 71 lı•ruılak laeyetl 
umumiye keıflnlD 56 936 lira 50 kuruılalı kıa•ıtlır. 

3 - Bu ııe ald evrak: 
A - Projeler . 
B - f Jat bordroıu, meealaa cetveli, keılf ullıa et hell 
C - Fenni •e h•uual ıartaame 
D - Bayındırlık ıılert genel ıart•a•eıl 

olup lıtlyenler bu ••rakı her ıO• Balıkeıtr Mafıa 
MOdilrlGiGnde ıarebtUrler 

-' - Elıııltme 15 5 939 cuma 16nl ıaat 1 S ile Bah · 
keılr HtllıOmet Konaiında Nafıa Modarlüf6n.ie teıekkll 
edecek Nafıa ekılltme komfıyonu ~uz.randa yapılacaktır 

Baltık memleketleri, ken · 
dılerl için Almaoyanı ne blı 
beıledli nf, Relchın er geç 
bir «Baltlhum» rneıeleıt çı· 
karmak arzusunda olduiunu 
biliyorlar. 

O zaman bitaraf kalarak 
cephane Ye iptidai madde 
eatar. Ve J&bu, Polonya ta· 

1 yarecillfl tle tıbtrlll yapar. 

5 - lıtekltlerfn bu lfe ald ~83 lira 98 kuruıl•k mu 
vakkat teminatı mal ıandıfına yatırtlıkları•• fialr mak
buz •e ıayanı kab11l banka mektubu ile ılaaledıea en ıo• 
tekiz ıiin evvel ••ıart 70.000 liralık yapı itini bir tlefa tla 
bııardıklarına dair referanılarlyle Balıkeelr V allllffne ••· 
racaat ederek alacakları ehliyet veetkaeını ve ticaret oda
ıı veılkaJannı 2690 numarah kanunun tarifleri dalrHIDd• 

· hasırhyarak ekıl ltme komlı1onuoa mlracaatları llzua1u 
illa olunur. 4-1 -88 19 19 ıonlanoa doiru bu 

auntakalarıa tahllyeıl iti ile 
Polonya için bu daha iyi 
ehar.» Baııldıjı yer: Vdlret Matbaa11-Bahkeur 


