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Türk tay Şanlı Ordusuna ve 
ay ağına Kavuştu. 
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"·······················~ 
: TÜRK HATAY ! 
! VATANA VE i 
• • : MİLLETE MUT- : • • i LU OLSUN· : 

>.>-•kara, 22 ( Huouol ) Türk Hatar; aanataadaa 
ı -•••tana knutmuı olan uzak ve arrı ıeç•• haorotll ~ Ye mG.talrtl Hatayan ~....____. __ ~~--__:..-..;~_..J- 1aalerdea ıonra bu ıilnden 

' A l O 1. : • 

q'I' 
'" tarafında 23 tem111uz K h ıttbaren tamamın dtler vl· 

~'•• :::=:==:::~=:=:=:~=::==:;;=:;a~r~a~m~a=n~aı~k!r~r~Je:r:lı:n~l:~v~~~A~rı~t~a~ky~a~d~a~ı~ı~b~J~r!g~ö~r~u~r~ıu~~~· ~~~==;· :::==::::=::::::=:=::::=:== lıkı •teol ılnii hOyllr t•• · • r liyetlerlmlıd•• hiç fuklı ol· 
•r yapılacaktır. mır•• bir tekilde aaanta-

~ F',•D11:ı kıtaları yarın ıabah M o s K o v A Danzig meselesi müzake- tnaadıırl.tthak etmlı bulunmak-

11rı:t•kyayı terk edecekler, bu f , ••ıehetlo .. ı. .. ı menolm re yo U ile hal Olmazsa: Bu lravutft'"; Hataydakı 

:;~~:~x:~e~:;~yd:::.::E M o z AK EREL ER ı ı p LONYA SiLAHA 1 ~~~r~::~r~:;ı;;;~~~:;;~o 
trıb@ 1 iki l -.. ~~k~::=:1~~'.~=~~~~~~:~~:: Ingiıtere Moskova sefirine MU ACAJ EDECEK :~~::!~~~:::·:::i~;,pp.:~~1: 
.;::"'ı• Fran111 kıtaatıoı yeni talimat gönderdi. . yan bu güokO mlotalrbol 
, 

1 

tlaucak, bu ıur~tle 1ra Al .
1 

S - Pol b k- - - • d Hatayın 6nüade Ebedi S•· l~l~1·••y Ttrk ordu•• .. manya 1 e atyıtler Birliği arasında kredi ve ticaret on ya aş umandanı şı, - flml•I• adını , y&keek hltıra · 
1'••• 1~rayrajtle baı baıa ka · mukmlesi görüşmelerine yaniden başlandı. detli bir nutuk söyledi qe ::~.:r~:ı:.~:· m~~::~r ~ç::~: 
Hatırda yapılıcak büyük Londr•, 22 (AA) - leıtl- manya ile l;ovyetler Btrlıil Polon yanın biloklara kıy- addederiz 
" ŞBDlikler: ter• hiikiimetl Mooko .. da ara11nda kredi •e tıcarot Kırk uırlık nrk yurdu 
"•t ki tiüyOk alçıoıne yeni bir mubade leaı 16rG1melorlne met Vermedı·g"" }• 01• so· yıedi. ola• Hatayın eılr kalamıya· 
·•ıQı talimat a6nderm•ıtır reatdea baılaamııtar . L 20 l 1 ı t tıııı.... •yı11 her tarafında 23 ~, lu~ bayramı için bilyf1k El • f ondra , 22 (A.A.) - Var Danzla l"ID dövüıecektl cıiıDI yı ev'fl ıare 
<•f LJ çini• yakında Sovyet ranıadak'ı b'I • y l d b6 -·- 1 L il At -1 •• •r yapılmııttr Hariciye KomlHrtle ıörilı•· acne l lr VI ıovada bulunm•kta olan Mıllellmlz içi bıtk• ,. • •• JU• nal pcı • 

L

1

' •lceoderun Ant k laaılt 1 d ~ k d l .. r t•r
1

·,· gözlerini hayata ka · 
.. , tl•rıı. ._ , a ya ··- cell blldlrllmektedtr. ıskırl'ık vazı'fısı' 1 • eren. anız aıırı uv · yoktur . Tereddüt e eD... u ll •t ' aua.,alar •• lto-1- vetlerl mu·d f fi G k"ıuo pamadao tı••el bu parlak ne-ı- Londra, 2 J ( t<adyo ) - • • aa ı• ene· ••raa, bu beyanatı o '" 
l•I• •~lordea beri bu k•r· Hariciye Naaaretl mahlthn· Partı, 22 (A A.) - fran•• ral lrenoldo don tayare ile lor •o ıunu a•lat1nl r tleo için her memleket da· 
~, ... 1 •)'ramı l"ID hararetle Cumhurrelıl Franıada mu L d .ı- k ı•a•e aıında ldu~ lbl ab •iti • den olıaan baherler• ı6re. 09 raya oonmüıtür . 1, blokun Polonro ' ' v 

0 

gu 1 1 •
1

•

1

• 

t.J '••ıılardır . R l ktm ecaebtlerlo aaker ola- v 2 ti d ı Polon- ı ti h t h ttl hh t 11,lL uı aıtllz Fraaıı• m6zake· arıo•a, 2 (Radyo)- Po o e ro 6 yoktur •• 
1 

ra 
1 ını , • ıı • ını 

tl'-d •e• aç, coıl& unluk relerlala de•amı için bu it'- bir lonya mllli lldert •• baıku . ya orduları bat komuteoı, feda etmtıtt. Onun en yakıa ı • ı rak lıt1bda1alarıoa müteal· 

\ •dır Ti k H b • kararname imza-''• · ' alay u ıın Moıkonya yeni tali- lamıttır. maadanı Mlkll Rıdzln dün· •on ıö•lnO röyl•aı•ıtır. arlrıdaıı loöaO b010k oda· 

t6llG •tıo kucatına ataldılı mat 16ndertlmı1ttr. Bu tali· lıuca hakkından m"'ıte · ku mOblm be1anatı, b6y6k Parlı , 22 (Radyo) - po· 11un e1erlnl en tyl •• ea 

dıı.r. .. " bayramını llytk ol. t I 1 M u ld '• ma ' urın °11 terenin o•- fıd olan Utün ocoebt alyul akitler uy•ndırauıtır Bu lonya ordusu batk••
01

'
01 

••••ffak bir ı~kl • ta· 

t, l.a tekilde kutlamak IH- ko•a aeflrt tarafından Mo llt ti b l Rıd:ı: l b l yo ••ta ki m ec •r aokorl hlameto ayaaatıa en mühim kıomı •• milli lideri M•r•t• mam amıı u unu r. 
J.t aya ••m•ıtır . lotofa verilecek ve pnar- alıaacaklardır. - l d ki b HataJ ve b6t0n Jürk yur · 1 "•td ı. tOY • ır: Mıklı Dao•lı bakkıodı e ıa,,c ._ • 1 ıenhklerde bu- teıl 10n6 bir m61&kat •uku M ,•• _ PolonJ•, Danzlfl a•la Y t b d erek 1ıyaıl du bu g6n Atatf1rke mlnaet · 

'~• '• olan M 1 bulacaktır U .. RQ ale ~e/ıı·- ana ı, ura a g l ~ııı ec lı relı t k d 1 h fil tarhk duyauler1nı tekrar ar -"ıt •rı .. d R er e emez. cap ederse •· g r•kıe aı•;erl aae • ı • 
"110,lt .. en Şemsettin us Alman mu·zaLırelırı' l ... "' . 1 keo lo~oÜJC olan batlıhk ~•h•,ı''ı• •lyuetındekl •• - 1 : i /zmirJe. 'n ·ıı 1 Desdtode derin aklıler uy . 1 ye hürmet hlılerlnt en temta: 
ı.'~ı~ :'d•n Halat Bayrak, Loodr, , 22 (AA) - Al Jl gl ere - JQ• aadırmııtar Sıyaıt aıehafıl td •-ı kt v • " Ankara, 22 (A.A) _Mü bir ıekl e aç•• ıyaca " 
~.. alelt ve Parti adına t b ü l ı. ı b b d bulmut· ı V lı '"'I ld e ar z ettırt ecektır. naaa &t Vekılı Alı Çetıokaya ponya arasın• u eyaoah yeri• e · Güzel Hat•Y· ·· atana •e 

, '"'dı \' •re Heyetlndon Güodiiı, Putl. Hokümet dün aktam lzmlre huekot tur. • millete kutlu v mutlu ol · 

1'd•• al,..an, Zıhnl Oıe· Halkevl blneları •e reom; etmlttlr. da bir anlaRmQ Varıon, 22 (A.A.)-lro•· •••. 

~'" A.J '-'flt•ıekktl heJ t bu müeueıeler ba •raklarla do· 4P y 1 d ki ~'''t :'1a
1 

•ya .. rmıılardır oatılocaktır ' llJ L il Loodra, 22 (A A.) - loııl· •ide bu •
60 

Po 
001 

a nanma11, ıarkl Akdınl•de 
1111 ı. • a p lYQTIQ r ekili t 1 J z iyaretini ttm Dl ederek ta · k ı k 

1 

'••• ' •rll n Halknl Yarın da LoHD muabe . ere 1 • aponya uaaıoda bilyll maoına ar yapaca · '•,f,,~ tle Partılıler denam.aıntn tmıalandığı ıü - Trabzona gitti. Tlençla meıeleol 6Hrlnde Y••• ile loıılterıy• harekot tır. Maonralara alımıt b."ı 
ı,.''• .. ~: kartıloomıthr. oOn yıl dönilmü ayrı bir bir anlatma huıl olmuıtur etmltllr. &ırhh lıtlrok edecell içi• U · 

1 "• b det Adanada ka· pr•lramla kuklaoacaktır.Bu Ankara, 22 (A A ) - Nolıa Hueketlnden ev•ol mavi kenderlyodo tod~lr .tıamıt it._ , ... 
1 

d Vekili Alı fu t C b Ha••• ajanıı bu Ulllfıa Ser· -e batna 8emıfeıln tlatlya-
ll '• b • •tyaretlerde bu ara a radyoloolk temaıl de • e eaoy Uatformo rıymıı ol•~ bir • ''•t 'Jet 6iledea YOrllecektlr. dün Eraurumda imar itleri· llndokt alyui Alman mab Polon•a milfrezeolne P• eını toml• edecek ıohlre vo •· • h •onra d ı il ' m0hlm..,0 t depo edılmlttlr. 
ı,,;····· ~=ket etmıııır Hataya gidıceklırı millClk :~ ·~a:ot:::~rdlk;:~. ·~~. ~y==~~:: •• l.~1~·:.ı •• :::b•:.~'. lonya ıı .. nı il• bir hllah• M•!.temel her , .... a .. karı• 
\, '"il• •ıaa, Menin. Ma· b'ıl&flır·. Irat etmtıttr. Bu müfreze M111rıo mGdafaaıı bakı · 

t, "htl • Trabzon• hareket etmlttlr. dlrmektedfr. f d b ük b p \, 'J• erı heyetı .. ı de • ro 
1 

•at.tiyle Or ar · mıodan da bDyGk eh mml 
'· .. , t Ankara, 22 (Huııuıi) ~ ' "C<:1L renle Hataya mG· Z • k ·ı · 1 te kendtıloln kumangaıı 

'it 'l!tı De•let Demtr1ollarınıD iz -ıraat ve ' ı Z· 

\

'. Yola çıkmıılar · - altıoda muharebe etmlı 
mir fuarı dola1lalle her ıe- fl rııııiı H n• yopm.ı.ı •• ıdutu yezde mirden lstanba- aşa kı•••ıerdır . 

,, ~t,11tı llk1YiRİR prOğf8ml: 50 tenT.lllth biletle Hyahat l h Sıokholm,22 (Radyo) - in ı, '•• •na v atano ılhakı kolay Jıtı Hatoya ııtmek ıı· a ar elıet etti. çekil İ yo T ıllta geoerall I.ooolde, b• 
ı\4•o ' 1• ••kerlerlnlo Ha · tıyealere de teımıl edilecek· Ankoro, 22 (A A.) - Ztra Parlo, 22 (Radyo) - Ôn 1ıa ıoyar• ılo Varıo .. dao 

' "' 'h•' v Lal M hl E k ı d h ı '•.., •ı•lk 
1
11 dolaylall• bu tir at oa 1 u I• r m•• ıazetoolnln Hrdlil btr habe buroJO ı• mit •e er • 

y h,, ••ılblı de bir pr•I· Yeol .ıl6yotlmlıe ııtmek bu ıO• Aotalyadan v•p•rla re ı6re, Çokr• hGk6metl Londrof& hareket etmlıtır. 
"~ı;•ıı .. 1'1•.,ııtır. l•tlyenler olun• bu ı.ılotlor lzmlre ıelmlt •o aynı ••- r•l•I lloto, yakında lottfo Parlo, 22 fRod1ol - Alı 

~ .-:.~ ı6yl .. ıerle hu do IS 16oliik mlddet 17 purla lrtonhl• horoket ot· odocottnl Yon Nor•h•• hll aao haberler• ı6re. yokın· 
••• okomalyotl gla• ,ıkarılaoaktır mlıtlr · dıralttlr. d• laılltoronln Akd~alı do· 

1etl haiz olan bu manevra 
ların verecejl neticelere 16 
re mDd faa tedbirleri ahoa
cak •e 11rkt Akdentzde Mı· 
11rıa masuniyeti temin edl 
lecektır . 

lo1rtltere bakameU orta 
ıarkta bir aakerl kumandan· 
lak lhda1 et mit •e bu ku . 
mandanhla General Str 
Veltleyl tayla etmlıllr . 
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ANKARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1648 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T .A.Q.19.74aı. 1519SKcs. 20 Kvv 
1 .A.P.31,iOm. 9-t65Kcs. 20 Kvv 

2S 7 . 1939 Paz ı r 

ı ' 30 Proğ rıı m 12 J ) lürk 
nıl!z ıjı (f..llıık progfaro) 

A.nkara radyoıu kQme 

•et •• ıaz b"yetl, 
13.UO Memleket ıaat a1a 

rı, ajana •• meteorolojı ha 
berlefl. 13.15 Müzık (KQ 
çlk Ockeatra - Şef: Necip 

Aı"•D) 
l - Bruue1manı - Fe 

lemek raluaı 2 - J. Stra 
u11 - Gazel ma YI tuna da 
(Vala) 3 - Eduard Kon 
ne"e - Tee11lr •al11 4 -
Hanna L6br - BaYyera Yal 
ılan 5 - J . Brahma - Ma 
car danaı No 9 6 - Fran 
11z lebar - Çocuk prenı 

operetinden pot purı 14. 15 -
14.30 M6zık (PıaDo ıol ola 

rı - Pl.) 
18 30 Proiram 18 35 MO 

zlk (Şen oda mtblil - lb
rabım Ô.11lr Ye atıı b6 
eelııerl) 19.00 Çocuk HaU 
19.25 TOık mOalfl (fHıl 
beyetı) 20.00 Memlekd 
aaatayar1. ajaaa •• mele 
oroiojl haberleri 20 10 Ne-

• ıelt pllklar .__ R 20. 15 
TGrk m6sıfı. (Saz eaet ini 

'H ıarkılar) 

1 - . . . . • - Hicaz peı· 

re•I. 2 - S•pbl Zt1a 
Hıcas ıarln - Anılıın yar 
ile. J - Aaım bey - Hı. 
&as farkı - Her zabmı et· 
l•nuze. 4 - . . . . . . -
K.eme•ce takılmt . 5 - Arif 
lıtey - Hıcas ıarln - Taı 

41 edeyim. 6 - • . . . 
Hicaa ıarkı - indim Y•lrn 
bahcHIDe. 7 - . . . . . . -
Hicaz Saa ıtmalıl 8 - .. 
. . - Halk t6rk0ı0 - Snr 
mellmın 16zlerlne 9 - . . 
- Hallı tlrk6ı6 lrafa 
fıo&aa koydu•. 10 
- Halk tirklıQ - Me••k
ıeler tutam tutam 11 

Oyan ba•Hı. 2 l.00 
Mlzlk (Rıyautıcu•laur 
Banlleı• -· Şef: lluan Kl
nçer) 

J - Kutaclıaera - Da I 
Ye Yadıler (marı) 2 - Al 
lae Macbetb - Entermedzo 
3 - Saınt Saenı 

'"Pbaetonı (Se•fonlk parça· 
<& - GaYdt•er - Dan• 5 
- Berlıos - Macar marıı 
21.50 Anado lu~•Jın11 (Spor 
ıenlıl) 22 00 mOzık (Cez· 
band - P•.) 22 45 - 23 
ıon ajanı baberl~ri •e ya · 
rllrl proıram. 

24 - 7 - 939 Pazarı si 
12.30 Pıofram 12 35 Türk 

mOzıil - Pt. 13 00 Mem 
ket aaat ayara, ajana •• 
meteorol ıJı haberlerı. 13 l5 
- 14 Müzık (Karııık proı 
ram - Pi.) 19 00 Program 
19 05 MGzık (Mozarhd Alt
ıa beth Schumann tarafından 
ı6ylemlı ıkı) arya11 · 19 J 5 
Türk milzlil (loce HZ 

f ulı) 20.00 Memleket aaat 
ayart, ejanı ..,. meteorolojı 

haberleri. 20.15 Konuıma 

(Doktorun ıaatt) 20 30 Türk 
müz•it (Kadın kame okuyu 
cuları) 21 10 Mıllı muııkıle 
re dair dôrdüocll konuıma 

(f in mu11k111 - Halil Bedi 
Y6Qelken) 21 25 N~ıeh 
plaklar - R 21 30 MG•ık 
(Mozart - ~e1Dan koııaer · 
toıu (Re majlr) - PJ Ça
lan: Y elau.ta MeDulal• Oı-

TORK.DIU 23 TEMMUZ 1939 

Meksikalı bir 
kadın beş çocuk 
bı"rden doğurdu S E H i R H-A B E R L E R İ 

•• 
K.anadanın beti• kardeı 

lerl meıhurdur. lıte Meluı . 
kala bir kadıo ela ı•çen tün 

bir batında bet çocuk bır 
den doiurmal• munffak 
olrnuıtur. 

. Oğretmenokulu 

Bu çocukların ik isi k ız, iiçQ 

erkektir. 
Kanadalı bet4zlerlD anaaı 

1na.dam Dlanın rekoruau 
luran Mekdkalı Vtllahermo. 
za ıehrlade bir ıazeteclnln 

kumdu. lıml Pohto Al Yare 

dur Ye :.iO yaıında lıadu. 

dır . 

Meluıka•ıD en b6yClk dok. 
torlaranden Oçü beıızlere 
Ye aonelerloe bakmalı Üzer
lerine alauıl• rdır · 

ltalyın te1, o u lt h ar~u
ıundı. 

Varıo•ada çıkın EluptH 
PoraDJ ıaaeteal batan don 
yaea tanınmıt ltalyan teno 
r6, Tıto Şıp• nın aıkerhk 

btzmetıal 6f a etmekte oldu. 
tunu l.ıtdırmektedır. BHhH 
ıa bütGn ıht11atlarıa ılllh 
altında bulu•dukları buıQn. 
lerde buuda• dah• ta.,ıt 
Ye aıak(U bır baber olı11>az 
dı. Ancak bun•n !çın ltal
yan tenor T.to Ştpanın hal ı 
J•• ordusunda aıkerlıls yap
ması l&z.aadı . Ha•bulu meı 
.. ur tenor bu ıOo Polonya 
orduıanda a1lserlık yapmak. 
ta •e balea Pozaan hHt~
haaeaiade tcda •• alhzda bu
luamala tachr . 

Gallç1ada, Y abudı bir 
••adan dolmuı olaa Ttte 

Şıpa, Peloo1a taba11 oldufu 
tçıD ıoa defa Roma.&a çahı · 

makta ıken Leb koaaoloılu. 
lu Ya11tuı1ıe lHDlllaı•e teb 

Ulat yapılmıt T&to Şıpa bu. 
nuD lztrıııe dcı hal Jatına 

hız.met ıçıD bütO• amııj•an 
larıoı l:ıozaralı Pol•DJ•J• il

den orduya tltlbak •l•lıtar 
Fakat tz btr zaman ıonra 

haatelaamıttlf. Yakında lyl-

leıerell yarıda buak•ıı ol 

dulu taraeler• deum edt:t 
cell ümld oluam•"tadır. 

Tuhaf deillmldır, DleHll 
Danz•ı meaele•I kati btr aa

laıa ma mazhfı intaç ehe bu 
takdırde TıM> Şıpa Almaa 

1aya ve dolayıııyle ltalyaya 
karıı harp etmek mecburi· 
yetlode kalacaktır 

keıtra ıef ı: Georıea E.,, ıco 
22 00 Mlzık (K.OçGk orkeat 
ra - Şef: Necıp Atkın) 

1 - Rıo Gebhardt 
Romanı \Vıolonael Ye er · 
keatra için 2 - Hannı Sch· 
mıdt - locller (Yala) 3 -
Ed. Mar - Blr tlıe mozel 

ıuabının karıııında. 4 
J. Hrahmı - Macar daaıı 

No 8 5 - Konakovv -
Hant ıarkm 6 - Ernat f lıc· 
her Tatil günleri a) Ta

til ıünlerf b) ftte dllflar c) 
Beklenllmıyen bir tı .. dGf 

d) Suların ıüküneti e) E~det 
7 - LudYvtı Sıede - lik 
bahar melod111 8 - J St
rau11 - Şen viyana (Yalı) 

23.00 Soo ajanı laaber 
lert, ziraat, eaham t.abvlli.t, 
kambiyo - nukut boraHı 

(ftat) :ı!3 . 20 Mozık (Cez 
band - Pı ) 23.55 - 24 
Y anakt 

0

pr•iram. 

kamptan 
döndü. 

Ôirehnen okulu talebele
rinin aakerl kampının ıona 

ermeal dolaylılle, kamp ke 
mutanı Y• talebe 6nlerlnde 
aakert bando olduiu lıaalde 
d6n aabah Atallrk parluna 
ııllerek AtatOrk madal10· 
nuna meruımle btlyGk btr 
9ele•k ko1muılardır. 

Gönende hıvılır sıcık 
gidıror. 

Gönea, (Hu11ıal) - Bir 
haftadan bert biils0111 aOren 
11caklar ıoa 16alerde bir 
adali claba artmııtar . 

Halk ıokaklarda ceketıl• 
.&olaımaktadır. 

Kasamızdaki koca kaprtl 
nla yaptırılmaaına karar ye 
rtl•tı Y• ınıaat bazulıldarı· 

•a bıtl••••ıtır . 

Define mi 
bulmuş? 

Şebrhatzde iki ılnden be· 
rı «def ine bulunmuı» diye 
dedıkodalar menuubebı 

elayordu. Bunun üzertD• 
dla tahkikata ıırrıtık Ye il· 
rendtltmlae 16re meaele halk 
araaında t6Jl• ıuy(if bulmuı· 
tar. 

Btr buçuk ay 6nce, Yeıtl
lt ç•fmHI caddeaınde belu. 
cı Mehmet k ı zı 13 yaılane 
da KlmAran, Atatürk paı kı 
kar1111odakt ıGbrehklerdea 
yaamıı •• eıkımıı 1Ghre 
ı•tlrmek !çla 1ltmt1tlr. 

•ahçelertn yanındaki yer. 
terden elladekı çapHtle kaz 
dıiı ıObreler ı çuYahma dol· 
darmuı ..,. birazda ate taraf
tan alayım dtye kazmak lı· 

tedllt yer4'en çapaaına bir 
ç6ml•k ıhıtlli•I 16rmtl1Ulr 
K.ızcalı• merakla kazmala 
~aılamıt Ye nihayet ç6mle 
fi yerden çıkarmafa muyaf
fak olmuıtur. 

Çömlef ın lçerlafnde bir 
miktar altıo meak6klt bu 
lup yine a ynl yere 16merek 
babaaına haber Yermei• 
ııtmııttr. K.lmuranın bu ıb
lııtarına babaaı llkayt kalmıı 
•e b61le btr ahnın bulu 
nac•I••• . kattyen inanma· 
mıthr. 

Aradan beı OD aüo ı~ç 

mtı vaka komıular tarafın 
tlao du rulmuıtur Gızh ıızll 
ıtderelıı meskfır ıGbreltkler
de araıtırmalar J•pılmıı tıe 
de b61le bır çöml~fe teaa 
dlf edllemem ııtır. 

Hel.,acı Mehmet, meeele· 
nm ıttlllıçe bir dedikodu 
halı De ıırdlflnl •e etrafa 
fUJÔI bulmuıodan korkerek 
•ası1ett pollae blldlrmlıtrr . 

Zabıta o c lyar bahçıYaD 

lftrlle bel Yacı M~hmedl Ye 
kızını çaiırarak lf •delerine 
mGracaat etmlıtır . Kızın an 
lattılınıı 16re altınlfr b~ı 
aaoUmetre büy4k16filnde 
dlr . 

GörOld6iü tddta edilen fa 
kat ortada fzl bulunmıvan 

bu altınlar hakkında tahkl· 
l&at de•am etmektedir. 

~· ~h~ J.· ' .. ,.. " \'' ,.. ';"' / ~ ' 

Dursunbeye 
elektrik yapı

lıyor. 
Dunun bey, 22 (Huıuel) -

Uzun zamandan beri takip 
edilmekte olan elektrik iti 
filli ıahaya lettkai etmlıttr. 
lataab•ldae ıelen mGben· 
dtaler tarafından ıuyua ••· 
slyetl malaallınde tedkık edi· 
lerek Belediye il• btr mu. 
kaYele J•pdmıı Ye projenin 
iki ay •arfıada teallml .... 
koıulmuıtur. 

MeYcut •uyun bOylk bir 
enerji aatalualıne ınthalt 

bulunduiu ve bu aayede 
teıtıahn •e lıtlbaalla çok 
ucuza mal edllecell ••la· 
ııl•aktadır. 

Panayu: 
ıO 30 939 Tarihinde açıl 

maıı mutad olaa Dursun 
bey panaym için laaıınrlık 

lar baılamııtır Bu ••n• bar 
çok 1erlerde laaata:ık dola
r~ıtle panayır a~ılmamıt ol· 
muı•dan bura •a•a1ırını• 
feYkallde kalabalık Ye bCi · 
yOk alım aatım olacafı ıtm · 
dıden lmtt eluauyor. 

Duuunb"' kOltOr ltyarı 
Şemıettlo Solmasın bir ba· 
tında iki erkek e•lldı diln
ye ya ıelmrıtır 

Y anular Ye anneleri ııh 
batta olup ebneynlat kut 
lalar, mini minilere uzun 
6m6rl•r dileriz. 

Sındırgı 
Halkevinin 
çalıfmaları. 

Sındırıı, 22 (Huıuıl) -
Bu yıl içinde HalkeYlml· 
zln hır kolu btyOk btr faa 
ltyet ı6ıtermektedlr. Bu 
arada kı fmetlt •e faydalı 
~alıımalaıı ıle temayüz eden 
temall kolu muhitin b6yük 
takdirini kazanmııtar. 

BtlbaHa 24-7 939 ıectıtl için 
iaazırlamakta olduiu Mah· 
çuplar ve Hlmmetlnoflu 
temıı l eddecektır Temall 
kolu aon '9tr temıılınl Kızı 
laf meofaahna tah•I• cıtmtı 
olup provalarına devam et 
mektedır 

~ 

Benet etti. 
Vıcdaatye mahalleatnde 

oturan Muıtda lımınde bir 
ı•h11, aynı mahall~den Oı 
mtıD karııı Nacfyenln eYtne 
ıırdıil tddıutie zabıta tara· 
fından ya"alanarak meıhut 
cCirümler mahkemeatoe Ye 
rllmlıttr. 

Fak•t yapılan duruımela 
randa Muıtafanıo ıuç" n
btt olmadıfıoden Muıtefa 

beraet etmtıttr . - -
Nişanlınmı 

011rauobey s lrut maalh 
mi Nurı Dündann hemıtreıl 
Cemaltye DOndar ile Nafıa 
Ve"alett Ankara memurla 
rınden Kemal Kayanın nl 

ıanları Balakeaırdclr!t evlerin· 
de Ye aile yakıaları ara11a · 
da icra kılıamııtar .Tarafey•l 
tebrik ederi•. 

Köy katipleri hakkında 
mühim bir tamim. 

Dahiliye Vekaleti k6J it· 

lerlnl ı&recek k61 kltıplerl 

laakkında teıktllllna mlhlm 
bir tamim yap•ııtır. Bu ta
mimi yazıyoruz: 

K6ylerde beıap ıılerlo t 
yOrOtebalecekler bulundukça 
hariçten laerhanıt bir teb•• 
Y• ballane ıle klttp ıauhda 
mıoa tmklD bıralulmama11 

Ye lc6y kanuDunun 39 uncu 
maddeeloe uyarak aıretmen• 
lerle •lltmenler •e lmkln 
olan yerlerde imamlarla, kl 
tıphk umurununu y6r6t6lme 
al bllclırıldljl halde köylerde 
yine alır leretlerle Ye briç. 
ten Yakı talepler tercih olun. 
mak ıurettyle kltlp latıbdam 
etUrtldljl ve bu ıekılde ta 
yln edilen katiplerin bekle
nen hizmetleri 1apmadıkla 
rı ve blJikla kö11Dlerı ızrar 
etUklerl, bazı YHiyetlerde 

•• 
Haricten mem-, 
leketimize ge-
len ipekli ku

maşlar. 
llluaal V eklletl hariçten 

memleketimize ıelen tpekh 

etyalar.n cin• •• miktarı 

Ozertnde tedkıkler yapmak-

tadır. Vekllet bu buauıta 

ticaret oduı aanayt ıubeaın 

den ma ümat lıtemlıttr . Bu 
malümat hazırlanmaktadır. 

Y apılao tedkıklude, ıe 

ael Ulaallt nj ımt kararne-

meetoe memleket ipekli ıa
naytlnl korumak makıadıle 

konaa y6kaelı 16mrük ka
yıtları yDzloden hariçten 

tpekl• l&umaıların artık Tar· 
ktyeye gelmez olduju anla-

ıılmııtar. Bu 160 TOrklyenln 
her tarafında aatılan ipekli 

kumaıların hepıı yerltdır. 

AYrupadan yalnız kravat 

ııbl bir kaç ufak tef ele ı pt k 
ll etya ıelmektedar 

Genel ltbalit r•j •ml ka · 
rarnamHtnde 100 ttılo ipek· 

h kumaıtan 7500 lıra ıüm
r6k resmi alınmuı karar 

laımııtı 

Şımdt haber Yeraldlflne 
göre lktıaat Veklletl genel 

ttballt rejiminde bazı tadJ · 
lit yapacaktır. Tedaitkler de 
bu buıuı dolaylılyle vaki 
olmaktadır. 

İhoar çmmın tEcrübeieri 
yaplldı . 

Ha•• taarruzlarını halka 
btldırmek makeadıle yapı

lan çenan diln a0nd6z ve 
ıece tecr6belerl yapılmııtır. 

Yapılan tecrQbeler netice 
ılade •~•in ıtma lt kuımların 

da daha vazıh duyulduiu 
anlaıılmııtır . Çan daha faz 
la teı •erebilecek bir ıekle 
koaulacaktır. 

de bu ııter etrafı•da yapıl· 
mıt umumi tebltilerln kiy· 
idarelerine b6n.ılertlmedtit 
Yalıt ııkl 1etlerdea aalaııt · 
maktadır. 

K6y idarelerin& kanuaa 
•1lu ıurette aaadıklardaa 

para Yererek clefterletlle 
doayalarlyle arzubalcı dik 
klDlaraoda ıezmekten kur

tarmak Ye meıullyetten k•· 
rumak malnadlyle zamaDı 
zaman yapılan bu ıtbl teb. 
llfatın mahallin icap Ye za· 
ruretlerlne ıöre tatbik edil · 
medljl 16r6lmektedlr. Hal 
buki ekseri ko1lerde çola 
laa okur yazar k61IO ıenç 
lerln ame\t kurslarda bu .., • . 
sıfe için y•tftllrtlmeaı m61D· 
kG:ı oldufu ııbı bu ıdarele• 
re ald k6y umur ye huauı• · 
tını; kendi bOayelerfa.1•11 
,etııen elemanlarla tedYlf 
ıuretlle idare kabiliyetleri· 
alo de arthrılmuı her z• · 
man için kabildir. 

Esasen ıelırlerl az ol•O 
k6ylerlD en küçOklerlne ya• 

rancıya kadar her birinci• 
mllıtaktl ki.tıp ıattbdam .,,,er 
buri olmadığı gı•ı . buralar 
dan talip bulundukça har" 

tea kttlp tayini de caiz d• 
fildir. H6lc6metın. k6y tbt1' 

yar beyetlerlndea latedtl1 

ıey aldıklarıaı Ye •erdtklerl· 

ot me•zuata uyıun Ye at•1' 

b• b .r ıelulde munzata0'1111 

defterlerıne ıeçmelerl, lı'' 
an 6leHp verebılecek h•l'' 
tutmalara ,,. deYlet kaoo" 
lartle kendllerlntlen lıt••'", ., 
Yukaat llmübaberlerl, r•P O· 
Ye cetYellerl de ıünl ıO' t 
De ılılll dairelere tealllP 'b., 
melertdlr . Bu takdtrde . 
Yazıfea •o muamellt Ye h•:. 
bata lıloa muhtar Yef• • . 
ların biri tarafından ıf ••1

"', 

"'" da da mani kanuni 10 
0

., 
Ancak bu ıtellertn kö1l0~1,ı 
he1' vakit yapabılec~fl it 

1, ,,ı 
mQracaatları derhal .. • 

1
,,1; 

1acak aurelte çaht"' 11 
10 

k6y kanununun 33 .,',,, 
3 

f , •• 
maddeatnıo ndi 

1 
"'' ., .. 

na ı6re muhtarlık ve d•bıl 
hk aıf ahaı muhafaa• • 1' 

10 • 
mek tizere ele bu ıı fçıt•'"' 
rıca 6cret almamalar• 
dır. 

flP b"ı11 
Kö1l6 ara11nda t• 114'1• 

bıld'' lunmıyan yerlerde ııılt 
ı tır• 

albl bır kaç kö10D f il ,e 
1 tı• ı' ıeraltt kaountyeY ıt-' 

Ocretl .. rı azami haddi llPI'' 
d 

1' r t• _.., 
yacak ıurette '• e ı..cf•"' 

fıllP f 
araaından lı:lllP 1ı•tıp11 1 
ve teblıiat veçhıle lıı 61ıı'~ı 
den mOnhuır•P •"' 

b r oe 1 
vazı fe görecek • 

011
.,., ıı' 

•e ıebeple olur•• del , 
biye Ye kazafard• ıor'~ 

d lııtır• • I dalrelerln e ç• 1ııt 
91

, 

ları· htli.fında hare aıı111 " , d• ,. 
r6leoler hakkın 1 ı:.ılı 1 ,-

leaplarının derhal t• ı..-11~
ilt tad' ~ 

k6ylerle ılı ,.,o.., r' 
16nü gaoftoe ye l t11'' ~' 

d ılAYe 
olan 1erler e • etıl' ,ı 
alar1nda tekılr ,.,, ıfll-' 
idareler• tebUll t•lll 

ea oluour.» 
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-
General 
lronsid 
Varşovada 
ne yapacak 

« Pran11zca lotranıtıeant ga 
ıeteıtnde yasılıyor ı 

loı ılt•r• Poloayaya ıuaıı. 
ti •erdıkten ıonra , laıılta •e 
Leh tle•letlerl aruındakl 
nılsakere netıceıtnde btr 
harp çılraraa Polonya ordu 
ıuaua kendi yfiluek kuman
d•alarıaıa tdareılnde lralma 
ıı lrararlaımııttr. 

Malim o1dulu Gzere Fr 
an11a - laı ıUa kara ku•· 
•etlerl, Fraa11z y Dk•ek ku 
111aadan1 General Gamelln 
tarafıadan lnımantla 

tektir. 
edıle · 

A yaı umanda Polonya 
orduıaDun da Gelleral Ga· 
IDellnta kumaaduıaa •eril 
meıl dlt6nül11ıOt, fak at mu 

lıab•r• •• bllhaua emir aeı· 
rı inGk6llerl dola~(ılyle bu 

JtroJedea ••ır.ıeçllm ıı ıdı 
Bir harp balıode Polonya 

orduıu bir yandan ıarktakı 
llaGttefıklerlmlz ile temHta 
b11lunacak dıler taraftanda 
U111um1 dırekttflere uyulaeak· 
tır. 

lıte bu m<1naıebetle Bü · 
J&k llrıtan,aaın denfz aım 
lcuY•etlerl umumi mOfettltl 
General Edmund lroaılde 

Londradaa tayare l\e Varıo 
•• ,. rl tmfıtlr 

General lronılde Varıo· 
•tda ~ok mOhlm rörChme· 
ler yapacak •e btlbaua Leh 

C e 1 i k 

er&ılo ı harbtye relıl Cenetal 
S ml•ly - Rydz ı le konuta · 
c~khr. 

Eıuen bundan btt mticİ 
det •••el de ha•• ka••et· 
lerl huıuıanda kClçllI btr 
anlatma 1ap ı lmıfh Bu mCI 
DaHbetlf' bır ~olo•yalı f>llot 
kafılHl Miralay Bojan •• 
bıabaıı Orllaıldaln tdareı•n 

de olmalc 6zete on beı gGo 
denberl Londrada İnıılızlerla 
,ent tafarel•r l üzerinde ta . 
lımler 1•Pmalhadıf. 

Bundan maada btr k 1111ıı 
laı ılız pl lCJtlarıoın da V arfo
•aya saoderllerek Leh taya 
relertade ealıtmaları dOı6o61 
mektedır Aynı zamanda he 
meo Daa:ıııto '"nı baıında
kt Leh ltme•u Gdyaolaya 
da bir loıtl ız tı&yare remi 
ıloln yolunme11 me•zuubabı · 

olmaktad1r. Bu t•laf d~ btr 
çok tayare Polonya Kıuvarl 

yo ltyle Varıoveya ııdecek 
muayyen bir mGcldet için 
Polonya er k&nıfıublyetl em· 
r inde çalı ıe cal.. f ir. 

Bu vaziyet ler Parl ı Lood 

ra Varıo•a ataıında ılyu1 
•e dıplomatlk aahalarda ol . 
dutu kadar aıker1 uhada 
da tam b r it btrlıl• yapıl· 

makta oldufunu alhterl-
yor. 

Bu harekette bır emnlyd 
•e ıulh unıuru •ardu ., 

pakt 
______ L_u_c_·i._e_n_l_{_oı~u-ie_,r __ L_e __ F_i~g_a~ro ______ f 

.,Yalnız Almanca koouıtuk · 
la,, için bir kmm k6ylCUerl 
Brennerdekı topraklarını ter · 
lre lllecbur eden • Faıt.tvarl., 
tedbirler hayret uyandırdı . 
8u biçare lnunlar, Mhiik 
~•leh Almanlara tarafnıdan 
~llrdeı olarak lrabul edilme· 

1
•rlne raimen, toprakl arını 
tlllyan bududları çene1I 

1~h•de muhafaza •tmek bl· 

r•tlnden lıUf ada ıedemtyor 
''· 
hcıncl bir hayreti mucip 

~1'0 no\cta da, ltalynn Tıro· 
IGtıde ikamet eden ecnebi· 
•ti l 

l 
e ~urlıt lerta dııarı ç ık a 

tı Qı 1 
L • u1dır Bu adBmlar 
qf ' it lç tOphttı l z ora ya f vv~lcc ',, tılci 0 t urızm bQ r olarının yep-

l "'' u:.IUcemmel rekllm ,, 
8 YlzOoden aıtmtılerdl. 

'-'•da yerleımtı olan •c · 
1111•taaı ., 1 ,~ •re ıellnce, belkt , içle 
Qa eo bazıları , htlıt hükta 

~tını k 
lıtıd D, endi teminatı al · 
tı il Yllfamaya ıelecek zen· 

il ec b 1 ~, lae 1 ere, h ıs ttl harp 
'-lt1tı•rurıda itile ıOkunu te
hı Q etoıek huıuıundakı •a .,,. le 
~ e apalmıılardır. 

l.ı., a-.," hiUıiimetlnln reaml 
11 tehlıfı bu tedbirleri bak· 
, 1 '

6•ter111ek için askeri n 
'••l •-'"' ••rakterll ıebeplerle 

l,u01
ht poltıtnın •ıarp mll 

•rı, 
'~tl • IDeaıup bazı un 
~, '"111 faalıyetlerl hakkın · 
ı,., •erllıııı o .dukları rapor· 
l . • , il 
"'tt •rt •Ürüyordu Uakl-
-, ~. l&rp mılletlerl aratın · , .. 
~,, 1 1:ıyade zarara ufra · 

••Jçrehlerdtr. Çinko 

ekaer l ıl otel tılelen ık ı 6ç 
yQz lnlçrell , ltal1an Tıro · 

lünde yerleım•t bulunuyor 
du 

Bu acelenin ilk ıebebl ti · 
flmalt ltalyada yakında baı· 
lıyecak olan büyQk mane•· 
ralera •e tahı tdah a-ı zleatelc 

olduiu aanılabıllr . 

Bu mane•ralarıo neıredı l 
mit olan bır tem ilzerlode 

Japıldıjı m al<imdur: Po ••· 
dtıl methallerJoln müdateuı 

•e Venedıkteo kalkan bır 

yardım orduıunun nakll . 
Mıh•erln ıtmdı kl lddta la· 

rı kar1111nda, Po vadlıt mO 
dafaa edil mek l.teod jı tak 
dtrde A lmon ma lumuıle 

buiıkte bu tıe ııtırak ede 
cejl pek tab 1 ıt1r0lür . Hal 
b6y oldukca, 8renner geçidi 
nln randımanı, buradaki teç 
bızatın ve emniyetin orga· 
ntzaayonu Alman - halyan 
ıtratrj ıl tçın hayati eheml 
yeti haiz huıuılar olacaktır. 

Bu donelerin •e bunların 
ıızll kalmasının arzetuft 

ehemmiyet iki mütteftkı o na 
zarında, f •tlıt hüldimetının, 
fırHttan lttıf ade ed•rek 
Hrenner •• yulı:!trı Adıse 
tlrollularıotD nakline Almao 
1anıo müHmabaıını temta 
etmesine tmki.n •erecek ka· 
dar ehemmiyet arz eder. 

ltalya, bir harp patladılı 
ve bılha11a uzun zaman de· 
vem ettiği takdirde ııerek 
mlcadelede aerelue katlıı
nılmuı icap ed~n mahru · 

mlyetler~• en ai1r yükün 

kendi hl11tılne ılliıeceil ka-

TORD>ILI IAYPA ı 1 

Praaaızca Parla - Solr 
ıazetealnln Berlındekı hu -
ıud muhabiri yazıyo'r: 

iki hafta eYYel Londralı 
eırareuııs M K••r•l tara' 
fından Alman mtlletıfte hl 
tabeu Berltode bü yik bir ta· 
ftal fırhnası yaratmıth O 
kada r t M6ıyo Gôb~lı mub 

tet em conlllmd U bizzat 
eeup term~k zahmetinde 
balunda. Tabtl bııt mektu · 
ban. ~e gtbı cOmfeler ~hu.,. ..,,,,,......,. 
naatladedlr ikmal ııler ı ntn 

bu ıOakQ nzfye~fr:1 ~lr de · 
denl:t ablo\ııHıDa uzoa za 
maa mwlıaTecn•t etmek da· 
•an onun lçladen ~tkı!maz 

bir hal alı; 
EıHeD f tal ya karadan in

firat •e deniz abloke1a ıLU · 

sde lfde kartı ıenelerden berl 
hal çareleri Gr,.. ııı-akla nı~ı

ıuldor. 

Buıünkü ılctlıad D eo pa 

ndalnlu tecrObut olan 
otarıı huıuıvodakı ıa )'retleri 
har1çten tatmfif ~dtleeek ıh 
t11'eclarıDl azalhfmaja ma 
tuftur Almanlar, euı•n 

miktarı ktfa1et•l:ı elan ••· 
jon larının en kadaunı ltal 
ya ya ıe•k edebilir. 

F aı ııt\erln yıldmm harbi 
doktrinleri ıudur: Ablokaya 
kartı kendi kendine telklD 

fıpaayada mlda haleı Şu 
•eya bu tekilde, Cıbraltar 

botazıoı -ç&k tutmalı Oml · 
dı . 

Aimanlan bit Af rllııa f et 
lltne eürüldemek beııuıunde · ' 
lu isr•rla rı : 

Afrıka,a •armadan •••el 
Almanlar lıalyayı himaye 
•• ihtiyaçlarını lk male mec
bur kalacaklardır . 

Araa vutluiuo Hkerlleftl 
rtlın eıl Y6 on fkl a de ların 

tahk Jml, Selloık 

Te V arder vad ·ıı Oızer•ndekl 

emeller: Alataoyadan ıeç 

medrn Balkanlardan ve •ı• 
iı Tunadan mal ıetırmek 

•aııt••·· 
Btr İtalyan - Macar -

Romen - Leh komhıoezo· 
nu kurmak teıebbibü: Tuaa 
ve f&rkta blr müıtakıl ikll 

aadl nha vQcude ıettrmek 

fıkrl 

Sovyetlerle zahiren mil · 

tehe••lr, h~kıkatte pek pra 
tik ıurette ıdare edılen mü· 
ouebetler: Aynı dütOnce. 

Mıb•erln mOteha1111lan, 
mChnkOo faraziyeler aruıo· 

da, Almanyan d•ier Avrupa 
devletler ıyle harbdmed ha

linde, İtalyanın bir ıdlhh 
blteıraflık vazlydl alarak 

karuını talık etmeat thttma· 
ltnl de biç ıOpheaız tedkık 

etmıtlHdlr Bazı ıartlar al· 
tında ·ltalyada Almanyada 
bunca fayda bulacaklardır 

Bu devlet, en mlaait za· 
manda annozrn balyadan 
teze bı r yardım ıarecektlr. 

Bununla beraber, Alm•n 
ya, muhtemel ~lr harp ha· 
lınde ltalyanın daha baılan· 
eıçta harbe 1rırme••nl tercih 
ed~cekUr. Bu takdırde, tabU 
Almanyanıo halyayı de · 
Yamlı •urette himaye etme 
ıt •e htlyaçlar ını temin et· 
meal icap eder 

Hal böyle olunca Brenoer 
den irtibat, .,Çelik pakt,,ın 

ıözeltl il aıkerl komlıyonlar 

için büyük bir tetkık me•· 

zuu olmak llzımdır . • 

eltllh:ıt tahmin müek61 de· 
illdır. 

Hattl Möıyö Göbel•. M. 
Ktnıahn bu hareket ın l fn 
ııltere Hariciye \i eklletloin, 

yahu t Lord Halifakııo bır 

m11nena11 olarak kabul et 
mekte de tereddü t ıöı terdl 

Bunuo üzerine A man 
U)atba.atı d a l o ıı ı ltereye a teı 
plhkOrtmekten ıeri kal maı 

dılar 

iKiNCİ MESAJ 
Bltüa bunlara ralm•n 

e11arenııa M K.toıal Alman 
•illetin• ikinci bir bl · 
tab~dft b•lunmalıtaa ı~rl 
kalmadı . 

lltr kaç ıon e••ef, Al 
mao ıdare~t lerl yine p aket 

bir takım maktubuıt budot
taa e•çerek halka daid•iı 

oldutuou f&rdGJ•r 

Bahkesir Belediye 
Reisliğinden: 

h 
lleılDd• Japılacalıı d6ıeme lnıaaıaa tallp 

Dınlcçtler ma • l h il k · 
2490 ıayıh artırm•, ekıt tme •• ı a t a 

çılrmadıtı11dao G maddeılae te•ftkaa mlnalıaaa tO ıüa 
nununun 43 DC d ıhaleıl 2 8 939 çarıamba ıına eaa• 
temdıt edtldti!D d•D t Uplerla BeledtJeJ• •lrıcaatluı illa 
t6 da yapılıcıfıD • 0 1 

Ôu~ulıkesi-J.~P~.-=T= .. ..,.1;;..,-••. -~-.~: -
Merkez Müdurlugunden: 

. d p P. T lalnaıı laıaah kapalı aarf 
8 - Balıkeılr 0 • 

kon11l•u1tur. 
uıuhle .. ıuıltm•J• bedelf ketfl 48305 lira l7 kurut· 

2 _ yapılacak tıtn 

tur. 11• 3 - Bu ııe atd ••r• · 

A - Projeler 
B - Vtat bordr••11• ... ıaba ced•elt, ketlf llullaa ..... 

Yeff 
C - Fenol n buıuıl ıart~a•• • Balı1-eıtr P. T. T. 

b e.rakı aer ıun • 
Olup ııt11ealer 0 

d 6rebtlfrltr· MOd0r1Gi6o e 1 
8 939 tartbıaı uıtlı7an pazartesi ıtl-

4 - Ekılltme 7 P T T. Madorıoıand• t•ı•lıı· 
CJ 1 k••'' . . nO ıaat 16 ~. v• ' 1 080 

lau:ıurtinda ,apılaealıtar . 
kal edıcek ekıtltı11e kes» 

11
1, 3623 liralık munkkat teml-

1 l ı ltu tı• a 
5 1 atekll •' ., T ıaadılına yatarclıklarıaa dair 

natıaı Balıkeıtr P. f. l b ak• mektulaile ılaaleden en •• 
kab11 • 

m•kbus ye ıayıoı 1 50000 Urahk J•P• itini btr clı· 
ıekız ıOa enel •• aııar feraaılarlle Bahkealr Yallllil•e 

l dair r• 
fada baıartlJk an•• Lj tbllyıt 9 eatka11 ye ticaret oda· 

L laca• arı 
mQraeaat eder•• • lı k:aauaaa tlalrHlatle hazarh-
11 •Hlkalaruıı 2490 •

11••r:.. mlracaatları llsuma dl• 
,arak eluıltm• k••

11
'
00 
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BlltOn mektuplar, Loadra 
•e1• lnıUteredea poıtara 
•ertlmlı oi,., bu takdirde 
meaele bir dereceye kadar 
baıltl•ıecektı. fakat Alman· 
yaya ıeleo M Kınıahn 
melıltup1artnın 1alaız loıtl · 
tereded deiıl, Franıa, 
Belçika, lıvlçre, Danimarka, 

Nor•eç ineç hatt& Alma•
yadao JfOllaya ••rslmlt ol 

dukıerı ılhoımoıt•r. l · toru diıg-u·ndı 
Bunds n maada zarlıu dıı 1 Bıhkesı·' ı·crl .... ~ . nnam nr pırı " 

b ir bi rine benzemekten çok Aa11am imparatoru ıama-
ul&llktu lar Her boyda •• hik:mll~IO 80, jut• Bao Daı nta k6çllkkea 
her renkte sarf urdı r . Bubı d•D Mela· tabııllol yaptıiı Fraaıada 
1 1 Yenice mabıll•••• 80 L ı d 1 mubtelaf fır· er dex. 19ı k •azı ar yahut l r uU UD u uou 

• 
7 met ZOlall nreıeıt t • • •-

makine ile yazılmıılardır . 
1 

Çumra tatlarda yaaanıtıa. 
Bunun ıçıa Aiman poıta hınlyell olup ba eP 116 Soa poıta Ilı ıelen Fra•· 

•-azaıı Alıb•y H610iO l kontrolQoGn yaba acı mem · • ~ da çahı 11z ıazıt• erl ıeae •zu• 
leketlerden ıolen bCltüo yli ıont•J maldD1110 uzua Aanam laOllOmdarıa· 

ma•-ta olan Hatıp otlu Maz b b t kt dlrler mektuplara tatb•k o luama- • dan a H m• • · 
ıı llzımdu. bar faik aralarıad• 'Mapd· Buna ,.bep ıamajHt• 

da as- b k 
Bu meıhur mektuplan• makta olan duruılDa l Bao Dalnln eıld Jr çocu 

mlkaarı acaba ne kadardır. har Fal&.. namıP• çıkan aD luk arkadaıı olan •at••-
Buodao on beı ıüo e• davetıyenıo tklllletılbı IDeç· sel JaD lımlad• llDÇ bir 

~etkı ılk harekette e ı .ı bini d tıblli•I• kısın nık&b meraalmlotle 
bul buluama11D •

0 ıod• ıll b b l muı el· 
mOtca • iz mektup daiıtıl btaaat azlf u •n iade edılmeal oıır 
Wlftı. Bu poıta ıle relen karar •• 1Datıdır. 

nen tebltiat tfaııoa f F d 1-1 t mektuptarın eık111ndea çok mparator raoıa aa a-
rtlmlıllr. .ı kt '-ı Pt daha fasla olduiu btldırtl l u bıll de•rtslaat fit• · 

K.e'f',et ba ıtt uıu O IDd . b b 
mektedlr . D rene eteklertodekt lr t• lr 

ha kemeye t&bl oldulUD 
1

1 

1 
el d Peki bu mektupların r yapmııtar.Ve orada ıtm 1 • 

buku•- uıul '"' -ubak•lll• ı rnubte•lyatı neden ibarettir? • u -
9 510 

uocu yalll umumt olan blr zahD 
Evvell M. Kt r. ıal AlmaD kaouounun 50 ' d evinde kalmıı on11• ••0

· 

tdarecllertnln lnatllz de9 let macidelerıoe te•ftkaD ıd tbl~ reli altında talaıtlt•I lk••1 
b t edır 

adamlaraaın ıöyledıklerJ •• m6daffaafı lı • etmlıtlr. 
nutukları aynea terc'1me et raz olunacak b6t0D yeıılıa· Bao Dal •aiti umumi 
memeleri dola,11ıle tee11ür lerla bırlıkte 9 8-939 t~r · MlıJÖ Şarlı dtddı• bir bal 

v.ıı tee11Gf6nü bildirmekte· ıamba 1600 1aat da Ba 1 d•· ha ııbl H•mektedlr. 
d ı r . Bundan M6ıyl K•oıal ıır ıcra blkta>ltll ıalonuD 

1
a Hele .,.1aı umumlofn kızı 

taarruz bahılne ıermekte- ı akıl ha · olan Jan onun ın IJI çocuk · 
... fıbata •6cut et•e• 

dır : ktk t ve luk arkadaııd1r 
de aıyabıod• ted a 

«Son Hneler &arf ında Al. oluuacaiı imparator çocukluk arka-
... ubakeme ter• ı jl ı duyor 

man mecburıyetlnden bab blıl edtlm•llltılo dıııınıo ev enece D 

ıoluaduğunu çok rııttlk. fa· •• ııyap t• da1mu, hemen Para.tın ha· 
karar .erllecejl tebhl ma 

kat ılae ıuou arzede1ım kt reket e tmff, hayabaıa eD 1 · 
t • d ' l kamına kal- elmalı bere l 1 d ' Pir" aıtpıer aıma yent t ft ap _. zol hittra arı t e oıu ., . 

lere yol açar. Şapbuız k•, Uln olunur· ne ttek lerıod ki ıehtte ıtt· 
btaımde talealerımtz oldu· l-----------~ı mittir . Düğ6n gtloli ıabık 
junu hiç bır zamaD dütGD · talebe Te ha ılnk6 lmpar•· 

medıaız • Çeklerin tçtode bulundukla· toru karıılaraad• ıörOac• 

BIZiM DE TALEPLERİMİZ VAR rı YaslyeU Alman Yahu rcaçm~:ıl!~ vf:::tb:;~r~ırd:~ 
lıte bızıaı talcplertmlz: dJlerlaln AlubeUnf •• Nasl t•ıır ' 

I f) lflbl 19yJalftlflertllr. 
1 ) Nazi r~Jımıol• harici deYletf•fD l6tuffar1aı ' Senelerden beri blrlblrlle-

ılyaaetlota detıımul ilzam · hatırlat••ktadır rlnl •&rmfyen h• eıkl doıt· 
tlır. Daimi h ı r buhran fçfo · H&UOa Alm••Y•J• yayıla• lar me•ud bir hldlHJ'le tek-
de J'•tamaktaa artık bıktık N f bu mektuplar tabii ast t• · rar blrleımlı olmuıoın ver· 

Ba belki •iz.la için mO· 
lerlnl .-ıiedeo ~ıkarmııtar . dlil ıevlnçle dOflnO ıonıuz 

ıavl&llr Ancak ıunu dütG ~· 
nGoOz ki biz mllJonlarca F•k•t « ıtmtUllk ıabır • btr oeıeye aark etmlflerdfr. 
kiti hldlaelerın uaua mld· diyorlar, biz .le ıcap ettlfl Hatta yalnız dül6ne da. 
det bu ıekalde devamıDı ıeklld• hareket edecetı:a .. •etli olanlar deill , flmdı bG· 
tıtemtyoruz Acaba aHı l hareket ede tQn bir ıehlr ae•lnç içinde · 

2) Sızın Führerlerlnlzla cekler? Aynı ıektlde mı? dlr Ç6okü Annem tmp11ıto · 
L ı l b h ru Bao Dat, bCtGo çoculıl 
ulzlm • •u avu1 fçlnde AlmaDlar taaacak hitabeler 
teırlkl meaal etmek llteylp tunu ıeçtrdlil bu ı•hlr -
lıtemedılderlnl blldırmelerf muhakkak ki M. Kıaıaha d e herlıeatn muh:ahbat ve 
l&zımdar. Alman,aba yarattlll teatrJ ıe•glılnl kazanmafa 11lU•llf · 

Bundan maada M. Kıaıal ••H•H·· fak olmuıtur . 
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Memur ve müvezzi 
alınacaktır. 

1, rl., T U ,, . . . muını 

rnüdürlüğiinden: 
idaremiz m6ohaller1De alınacak memur •e mü · 

Yeni için mBaabaka imtihanı yap1lacakhr. 
2 - lıteklılerln hü•l,et cüzdanı. mektep ıahadetna· 

meıl. sıhhat raporu, aıı kif1d1 zabıta •• adliyeden mu· 
aaddak lyl hal kllıdı, Hkerlilı •ealk•11 4 fotofraf •• btr 
clılekçe lle halen memur olanlara• ılcll cOzdanlarlle dilek
çeleri 11 afuıtoı-939 akıamıaa kadar •lllyet . P. T. T. 
MOdOrl6klerlne mihacaat eylemeleri ve bunların 788 sayı
lı memurin kanununun 4. maddnlDdelıl ıart l arın baız ol · 
malda beraber deYlet memuriyetine ilk defa aıreceklerln 
30 Jafını aeçmlf bulunmamaları . 

3 - Memuriyete alınacaklaruı en as orta, itse mezun 
ları tercih edilir. Müveaaılerlade tik mektep mezunu ol · 
malart lazımdır . 

.ı - Miiıabaka Ylllyet P. T T MGdürlüklertnde 15 
afuatoı 939 aalı aünO saat 14 de yapı l acaktır 

5 - Müsabakada m••affak olan lise mn.unlaı ına 20 
orta mektep mezunlarına P T T. memurin kanununun 
blllu•iioe aore ıımdtlık 10 Ura •e mlvezıılere de 7 dea 10 
llraJ• kadar aıll m••t Yertltr. 

6 - SuYarl m6vezzlltjfnt lıUyenler dtlekçelerlmde bun" 
taarih etm•kle ~eraber bir hay•a• tedarlldal taahhüt ede· 
cektcr. Bunlara beıer Ura yem bedelı •ertlecektlr. 

7 - Baıka dairelerden naklen ıelecek olanlar müsaba 
kaya tlbl olmakla beraber kendllertoe bu h6kümler tiaı· 
rHIDde maaı •erilir. 

8 - MIHbakada muyaffn~ olanların idarece telclıf 

oluoacalı herbanıı bir yeri kabul etmeleri ıarttır . 

1 - 1 - 221 

idare Heyetinden: 
K.anıalzade ilacı Muıtafa ve biraderleri Hurııt ve Re· 

cebin verıı borçlannıo temini t bıtlt lçto müzayedeye çı · 
haraldıiındaa ıazetenln 8, 11 •e 14 tarıhlt o(hba11nda ne
ıtr •• llln o lunan d6rt parça gayri menkulGn mlzayedeaı . 
10 ıDn daha temdit edllmııttr. 

Talip olaalar111 yGzde 7 bu,uk pey akçalarıle yatırmak 
lzere Huıuıt Muhaaebe Varidat MOdGrlüfüne m(iracutları 
ilin olunur. 

Bahkesir Belediye 
Reisliğinden: 

Elektrlk tealaatnun iahn alınmaıı dolay11lle lıearl mun
•amlardan kazanç ••rıtal hl11emlalD Maliye Velılletınce 
.,,.. binalar •erılıl hlHemtstn Dahiliye Vekaletince dofru. 
dan keallerek Belediyeler bankHına · J•ttralmaaıoa dair •a · 
J&hlyet ma"&bataeı tanzimi huıuıuada ıarOtmek üzere fe· 

htr mecltılnla 26 7 939 çarıamba ıünQ ıaat J 6 da fevka 
llde olarak Belediye salonunda içti•• edeceil illn olu 
nur . 

Bahl<esir Belediye 
Reisliği den: 

Yeıtllı Bljadıç daıemealae talip çıkmadıfından 2490 
sayılı arhrma eksiltme •e lhallt kanununun 43 neft mnd
deılne te.,,fJl,•a mOnakaaa J O 1oa temdit edtldlflnden iha
lesi 2 8 .939 tarih çıırıamba ıtlnü ıuıt 16 d a y•pılacatın 
dan taliplerin Beledlyr.ye m6racaat1Hı ıtln olunur 

Bıılıkesir tapu sicil 
ıııııhatızlığıııdıııı: 

Vtllyetı: . Me•lııll: Claıl Hududu: 
Balıkesir Dılıcılıtaı : Balan yeri: Doiuıu Muıtar ça · 

•• k6kCi vuı otlu ishak batası 
pulcu Nuri poyrazı 

Muıtaf a ça YUf ojlu 
İ•hak lubleıl y6rük 
Alt •ereeeti bailan. 

Hudut •• b•lunduiu yer yulıranda yazılı bıj yerini 40 
sene eYvel Sefer oflu Mebmetteo 5 madeni lira bedel mu 
kııblUnde harlceD aahn almak ıuretıle KHaplar mahalle 
•inden Boıoak ojlu Halıl lbrahtmCa tenetatz mail iken 

· 1333 de aııımtle kartaı Fatma •e kardeıt Emıne •• Ah· 
rnede badehu Emlaenlnde kocHız olarak 338 de ölümt le 
kendındea e•Yel 6lea oflu Fa kın oflu M~hmede badehu 
Ahmedınde 339 da ölümı i e kar11• Nesime ve .lrnu An•ye 
•• Mehmedlode 937 de 61 mıie karııı Ha•a Şekibe ile ev 
IA.tlara Nimet •• lımatle keldıiından b•htıle namlerırı& ıe 
net ıılm k latedtlclcrloden tahktk •e tetkiki lçl.ı 31 -7 939 
glnl mahalllae memur ıanderllecektır . Tasarruf ıdcllatıa 
da bal•nanlar yana bu ılaler lçlnd~ yazı ıle vtliyet ta
pu ılatl muhafıalılıaa Yeyahut mahalline ıeleeek •emu
ra mlraoaatları IGz•m• Hl• ohaa•r. 

- -

- -- - ·-· --- - _,_. - - -

JÔRKDILI 23 TEMMUZ, .. ................. , _______________________ _ 

ltt•vlet f)emi ryc>l I•• rı 3 n<~ii 
· · işletme Miidürlüğünden: 

Yeri, mlkdar •• muhammen bedeli, muvakkat temlnatl, elulltme .. atı •ı•iıcla yazıla ced•elde ılıtertle• italatl 
2490 ıayıfı kanuoa te•flkan kapalı zarf uıulCl ile ayrı ayrt ekılltmeye koamuıtur. / 

Elutltme 31 7 939 pazarteel günu aıaiıdakt ced•e\de yaaılı saatlerde Bat.kesirde İılet•• blaaııada eksilt•• ke· 
misyonunda Jıpılacakhr. , 

lıtek ltler eksiltme ıartnamealnde ya:aıh •eııkalarla mYYakkat teminat, banka mektubu Yeya makbuzlarıaı •• teklif 
mektuplarım ha•I zarflara 2490 1ayılı kanuaun 32 H 33 nc6 maddelerindeki tartfat •e~lalle haaırhJarak ihale ılaG 
olan yukarıda yazıh tarih •e günde ve aıat1dakl cedvelde J•~ılı ekııltme aaatlerladea bır Hat •••el ekılltme komla· 
yonu reisine makbuz mu~abtlınde teeUm •tmlı bulunmalara llzımdır. (Poıtadakt ıectkmeler aazarı dtlılıate ahnmas.) 

Ba baptaki 1 rtname ve muka •ele projeılnt Ba lıkeılrde lıletme Yol Baı MGfettJıbfladen , Maalıada İllH10D Şef ta· 

den parHız alabilirler. 
llaale edile- llr metre 

mlklbın1a mu
hammen bedeli 

M11hammea 
ite del 

lluYakkat llnllt•• 
Balast ocajınıa 
bulunduiu hat: Kllometrul: Cınat : 

cek mlkdar 
Metre mllılbı : tutara 

Lira: 
7400 
6000 

teminat Hatl: 

Lira: 
lzmlr Bandırma hattı 

.. .. 
• " .. 

41-50 
66 - 67 

204 lt5 

Toplama kırma 

.. .. 
Y armalardaa kGı 

kG ile 

5000 
5000 

ıuooo 

Kuruı: 
148 
120 
ı ıo ııooo 

555 ıs 

450 16 
825 17 
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Gönen kazası idare 
0 heyetinden: 
• 

Gayri mıntullırin ıçık ırtuma ile satıı illndu 
1 - Ganenta Rüttem maballHlnde oturan ölO Abclul· 

lah oilu Mehmed lılalın 3437 ıayılı kunun h6klmlerCoe 
aykırı hareketındea dolayı ıahlıarlar idaresine 2292 lira 
50 lıuruı para cezası öderoeye mahkum ve borçlu b•lun· 
mHI haıeblle üzerinde tapu •• ıdarel huauelyede kayıtlı 
•e Gönealn Rthtem mahalletlnde kitn ve ldarel huauıtye 
de 58 numarada mukayyet ve 600 ltra muhammen kıy 
metıode maa mlıtemlllt ılct kattan tbaret hır bap h&oe, 
BalcıbGkQ mevkliode vakt Ye ] 8560 numaraya mukayyet 
•e u~unçıoar mevkllnde nkl •• 9646 numaraya mukay
yet tkf parça •e dört dönüm 135 lira kıymetinde tarla ile 

Hınaplak me•lrıtode vaki ve 2129 numaraya mukayyet 
mukayyet iki e•lek miktarında 75 Ura luymettnde bir par

~· batın ıahlap paraya çenılmeılne Gönen tabıtlt emval 
komııyonunca 21 7 93:::1 tarihinde 1 numaralı ile karar ve· 
rlldlilndea lıbu dört parçadeo ibaret o 1an aayrl menkulle· 
rln tahıllı emval kanununun 13 ncü maddesi mucibince 
aleoi müzayedeye •az tle aauıının 2 ağuıtoı 939 tarihine 
müaadıf ç rıamba ıünü saat 14 de terasına idare heye Un· 

ce 12 7 939 tarıhı11de karar ver6 1 mııtir . 
2 - Yukarıda tayin edilen ılDde ıayrl menkulluın 

muhammen kıymetloin yüzde 75 ıtnt bulmadıjı takdtrde 
ea •on artıranın taahhüdü bakı kalmak ıarttle ayraca bir 
kararla temdit •e tlan edilecek tar•hte en çok arttıran• 

ihale edtlecekUr. 
3 Yukarda 1u:alı ıayrl menkuller üzerindeki ipotekli 

alacal..larla lrUfak •e dtjer alakadarlara enalu mOıblte 
lertle yirmi ıü• içinde idare heyetine btldlrmelerl lc•p 
eder 

4 -- Sataıa çıkarılan bu ıayrl menkullerin tapuya 
teHtl •• intikal barçlarıle ıhttyu edilen •e edilecek olan 
sair bilcümle kanuni rfııum Ye maaar1fat alıcıya atd ola· 
cakbr. 

5 Artarmaya tıtırak edeceklerin gayri men~ullerla 
muhammea kıymetlota 1üzde 7,5 alıbettnde pey akçaları 
•eya mllll banka melctuplarını 2· 8 939 ıaat 12 yekedar 
lahtaarlar ldareıl •eznHlne yatırmaları ıarthr . • 

6 - Daha fazla malumat almak laUyen ve ıartnameyl 
ı~rmek lıtıyen tallplerfn Göntn lmhlurler D'iüdürlOlü11e 
her ıüa müracaat edebıleceklerl ılln olunur. 

4 - 1 - 215 
-----------~~~--~----~~~--~~~ 

B«ılıkesir Askeri Satın 
Almıt Koıııisy<,ııuııdaıı: 
J - 8aodırma bırlıklerlola ihtiyaçlar ı olan 80 ton 11 

fır eti kapalı zarfla eksiltmeye lronulmuıtur 

2 r ahmin edilen bedeli 20 000 liradır. 
J - Mu•akkat teminatı i 500 ltradır · 
4 - lhale 8 8 9.,9 sala IÜbÜ saat 17 de Balıkesir kor 

satın alma komlayenu bloa11nda yapılacaktır. · 

5 Evsaf •e ıartlar hergün (lıtanbulda ve Ankara 
M. M. ve leYazım imlrlitı •e Balılreelr 11tın alma komfı· 

yonlarında) ıörüleblltr. 

6 Taliplerin belli belgeler ve muvakkat tamtnatla-
ranı havi teklıf mektuplarını ihale saatinden en gıç bir 
saat n•ella• kadar komlıyona · makbuz mukabili teıHm 

e~melerl. (Postada nkl ıeçıkmeler muteber deitldir) 
.. 1 - 214 

Kütah)1a toprak nıahsul
leri ofisi" ajansından: 

Aj rn11mız anbarlarında me•cut bujdayların •••k, za
manlarında tahmil, tahliye •• vaion nakil tılert açık ek· 
ılhmeJ• lıonulmuı oldufuadan taliplerin bir ay· zarfıad 
mGıracaatlara. 3 1 l ga 

'1~rdek idaı·e lıeyetiııden: 
Kı1metı: Ctaıt: Ar: M. Köy6: .. HuJudu: T. N. 

30 T. Dut 7 50 Ocalrlar O Huaa, B. Yol 

75 T. Zeyt 30 

30 T. • 30 

20 • • 10 

45 Tula 90 • 
so T Tut ·ıu 

30 z.,t 7 50 

37.50 Dut 7 50 ) ) 

7 50 • 
30 Zeytin 7 50 

40 ıo • 

45 Tarla 30 

50 Zeyt 20 • 

10 • 2 50 

22 50 • 7 ıo » 

576 Kapı Köy içi 
672 109 • 
5 76 ı 69-l )) 
672 108-l >) 

672 108 4 • 
162 113 )) 
144 1 )) 
192 1 Baraka » 

K. lbrahtm, G . 
Paıaoilu 

D. Bakı, B. Yol. 64 
K. lakr, G. Yol 
D. Dere, B. Yol, J21 
K. Oıma• , G. Yel . 
D. Mehmet, B. 350 
Yol , K Mehmet 
G. Mehmet 
O. Selim, B Mu 571 
rat. K. Necip G Dealz 
D Kt:rlm, 8. De 777 
ala, K. Kadri, G 
Hasan 

D. Ahmet, 8. 314 
Ali, K. Yol, G. Ahmet 
D Mehmet, B 837 
Deniz, K . Meh 
met G. Hasan 
D. 1'.adrl , 8. fa t. 839 
ma, K . Hatan C . Nutf 
O. Yol, B K•n- 1008 
dıaı. K. Yueuf, G 
Mehmet 
D Kendi B. Ha· 1016 
san. K. H6Hyfa 

G . Mehmet 
D. Dere. 8 . Ha J 116 
ıaa, K.. Yol, G . 
HHan 
O. Mustafa B 1119 
flllazım, K. Yel, 
G . Muıtafa 
D. !h, B. Mela 12'2 
met, K. HChe. 
yla, G . Melıamet 
D . HaUce, 8 Ha 
HD, K. Yel. G. 
Mehmet 
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2457 Ltra 25 kuruı bina •e arazi •erıHertfe taı -·lı 
lara rDıumu nlıblye borçlarıaao temini tahsili için Erdtll~ 
Ocaklar kö1ündea ltalyan tabaa11ndan Ref ati ofull•'~., 
dan yukartda evıafları razılı 23 parça ıayrl meo&ıul 

ıd•'' satılmasına tahılllt komtıyonuaca karar •erllmıı •• 
2 

ı 
heyetince 7 3 939 tarıbındeo 28 7-93Q tarllalne kadar 
r6n m6ddetle a~ık arttırmaya çıkaralmııllr 

• " 7 

------------------------·---~ 
Bahkesir Belediye 

Reisliğinderı: 
k 100 

Parkta y6zme bavuauna ıu Yermek için aho•c:• lı 
lf çı 

metre demir b"oru tle 13 adet çefme muılujuna ta Pk•"" 
madıiından 2490 nyılı artırma . ekıtltme •e ıhallt o" 
ouo"un 43 ncü maddesine tHftkan mGuakua 10 ı0° ... ..,.,, 
detle temdit edtldlllnden ıhaleaı 2 8 939 tarih çart• ,_,, 
ıiia6 saat 16 da yapılacatındaa taliplerin BeledıreJ• 
racaatlan ılln olunur. / 

------~ 
Baııldıiı yer: VıllJet Mallaaaıı-lallkeılr 


