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Almanlar Danzig için yeni bir 
Münih mi .h .. zı hyorlar? 

----------"""""'----------~--······--~--~-----------------
yazılarda 

alaşağı 

Leh gazeteleri yazdıkları şiddetli 
•Londra Seriinin maskesini 

etmiştir» Diyorlar . . 
Ne•1ork, 24 (A.A ) Ne.-· 

Jork Taytnlı ıazeteatol• ha 

rtcl ıt1aaet lıaaı muharriri 
Vtojameı. Almaaların Le
lilıtaaı itaate f&ltar kaıdlle 
Londra, Berltn ve Parlı ara 
1tnda •yeni 1>ır Mlnth • ha · 
zulaamakta olduiu latlbaı . 
nı te•ltd etme&c için manev 

'• ~e•lrmelıte oldukta rını 
JIU!111alrtatlır . Muharrir «it 
tor ki: 

Cuma aaoı ıalilatyet ıa
h.tbı btr Al•an ricali tara
fından yapılan beyaoah 

llu Almaaa •ahim Itır llak 
•ı•lık, . ı•Jrl tnıanl bir hale 
ll-.aarlamalsta oldulu lııaaa• 
lltlnt Yerecek . bir rasete 

"•trlJahnı• takip edtp et
"-IJecellnl alzöalnde hat 

.... lı entereaaad1r. Oanziı 
4lb)anlerıaıa üçüacii Retcb 
••tandaıları 'Olmaları için 

lteactılerlne •erilen mühlet 

lr•rıı1t•da duymakta elduk· 
1•rı lattrap. 

F' Ce,ea leDe, leılltere tJe 
'••ıa. Hnlere rtderek ona 

S•detlertn arazlıtnl •erm•ı· 
l•rdır . 

Acaba Hıtle, Daaztıden 
'••el F ra naa ile l•ılhere -
" 1" aynı ıuretle hareket 
•cl•c•lh,e mi kaildir? 

'•ltat 1938 ile 1939 ara
''bfia fark bul•nduiu ha
lıtlat1aak m1ıvaftk elur. fran 

~' ile loııltere , ı•çe11 ıene · 
1 

••alyetleriodea daha lfl 

~'ı.l,.tte bul•nmalctadır· 
''" 

lta•dra n Parlıln Almaa t,, 
•releri tarafından bom 

b•rd it tınan edllmeıl kerkuıu 

t~k'-'Gnıh buhranı unuında 
._ Q96btm btr rol ovoa 
le 'Itır. Hahhazırda ay ı 
•rltu ,1 nua me•cudıy ti eıkl 

t eıbı ıleftlclrr 81y6k Brt· 
... ,. b "•l u ıtıın btr aeae ••· 

1ı ""'•hk. otmadıiı lru•n~t 
ttt 

1
' ha•a fıloauna uhlp

" Fr•oıa da hava orduıu -
llta 1 '-

,,, lhıltdını ternln ctmlt 
, 1 · :St-.,dılra halde hiklm 
,, fı1&1 t,, '- ', her fkl pa itala· 

et," ~r bır ha va hücumun 
t•tt 0 tlrulara olmedıtı ıu· 

tadedı 
''• r. Httler, bunları 
d,t1''' dtlclıate alarak Sü· ,, 
ıııı.,, l llleıeleıı ile Danztı ' .. , ~•bıtı •ra11ndakl ferin öl 

'· v. 
)'•l 't0

••, 24 (A.A ) Sı 
''" ~•h•ftl, Danzlg ıehrt
)'t' ~rp o!madaa Alman 
Ilı._ ~ h•lr ~d~ceil hAberl· 

~'•ıl '•"•• •• f nrılterecie 
'''' •tQatı olduiu akıl ak 
~'tl '-•llerı btlrülı bir dik· 
\,~' f ltlrıp etmektedir Bu 

'"'' ti, bu tecrlbe balonu · 
~,, 1. ""•affalsı1et1talıtın 
~, 'hıetınektedır. 

11
l_\;•telor, m••ı•tlerlnde 
"""~ t, ile Berltata hain 

'•l1tı •laıalı etmtıttr . .t 

Danzigden yoruıtüş . 
Dı,orlar . Yarı reımi g•zete \ di telikkJ 
Polka, Al•an b yanatı cld yor. 

edilmem ittir.» Dı-

Münakalat Ve ki 1 inin 
şehrimizdeki tedkikleri 
Ali Çetinkaya dün •abah şeh
rimize gelerek bir müddet kaldı. 
Muhtelif İflerle alakadar oldu. 

Mü•akalit Vekili Alt Çe. 
tlakaya d6a H'9ab ıa•t il•· 
kuza 1 O kala buıuıl trenle 

Mantaadao ıehrlmlze ıelrntı· 

lerdtr 
Ali Çetlnkaya l.taayonda 

Korıeneral Nuri, Vali •elrtlı 
Mektupçu Slleyman ~lem 
du, Partt Retıl Pertev Etel 

otlu, Belediye Reıı •elrılt 

Doktor Yunıu Vasfı Yücel. 
daire müdftrlerı, Parttlıler 

•• halk tatafıodan artı -
la nmıılardır . 

Vekil lıtatyonda bir mQd 
det ııttrahat etmıı: ba iıll 
rahatı eeoıuıode tehirin •e 
,,l(lyeUo Münalcallt Vekl
leUal allkadar eden muh

telif ıılerle me11ul olmuı, 
lubat almııhr. 

Bu arada tehire ıettrılme 
ıt kararla9t1r1I n ıu itine de 

temu etmlı; Belodlyento bu 

buıuıundakt çalıım larına 

V eklleUn laer türlü fardımı 

yapmaktan ıerl durmıyeca

lıaı teflt etmııttr 

Balıkeılrden lnkaraya gi 

den yolcular Eıktıe'htrde alı 

tarma edıll1or ve bu aur~tle 
1olcular ıeceleylo ıaatlerce 
Ed,ııehlr fıtaıyonuoda An 

kara veya Balıkeıtr trenine 
blamek için açıkta beklemek 
meoburlyetıade kalıyorlar-

dı 
Sayın Ali Çet1nka1a bu 

hattaki bu mOıktllhn kal 

darıldığını, bundan böyle ak· 

tarmaya hacet kalmada• 

ı J'•lulana temfı .-ajo•larla 

Mıinakaldf Vekili 
Ali Çetlnkaya 

Bahke.lrden Ankaraya. Ao 
lreradan Bıılık•ılre döoebt 

leceklerlnl müjdelemltlerdır. 

Parti Bııııkanı Pertev Et -
cloflu; h ro lkt11aden gerek 

8 ndnma ile gırekae lıtan · 
butla 11kı m6nlllebetl bulu 
nan Bahkeılrla tücarlarıaın 
bu iki 1erdekl tılerlnl ko· 
laylıkla •e lı11a bir :samanda 
temin edebtlmelerl nolıı:ta 

ıından hem de halkın J'•Z 

aGnlertade denizden fayda 
lanabılecejl nolcta11ndan 
ıeblrfmlzle 8aod1rma ara110 
da otokar tılemealne lhtl· 

J'AÇ buluaduiunu ıöJllJ'•rek 
ıayın Vekilden memlekette bu 
huıuıuo temla buyuralma-
1101 rica ettıler . Ali Çetla 
kaya bu mutalea yı yerinde 
buldujunu; ılparlı edilen oto 

karlar ıeldıtınde bunlardan 

lr kı• IDID Balıkeılrl• e •• M 

Moskova ·iki milli bayram 
görüşmeleri. 

Moako ... 24 CA.A.l Hata ın 0 ;avatana ilhakı ve 
Fran11z, lngıltz ve Sovyet 'Y h d • • ldönümiJ 
müme .. ıuerı •ruıada bu gün Lozan mııa e esın n yı 
saat 16 da Kr mltode 1eal • • O hararetle kutlandı. 
bir 16rli1me )'epıl caktar. şeh ım Z e iktisadi ııtıklA.Hoı kazandı-

Şebrtmtz. Halkewl. Hat~-~: x1• yani Lozao muahedeılnlD 
---'tlıa o k UflP 1101 • • ' 

ana•at D •" lmıalandıjı ıGoüD 16 acı 

İtal}·anlarla 
Arnavutlar 

da kanlı araaı 

çarpıfmalar. 

lamııhr. 1~ O uııta 1ıld&nGmlvdl 
Halkevt laoptıl or b ı d ı 8 d Hata1ın u OOn bu mOouebet e • 

ıl e aaat 1 e ı lbek Halkevlrnlz bu mllll gllnG 
ıün Tiir yurduna Halke•I 
edtlm f bulunduğu h 
bahçeılnde Ato.tfirk pır ~· 
da, Aeledtye meydanın a 

oJdelea· 
topl oan halka 01 "ğrel 

lıtanbul, 24 - Belır lt•D mrıur Mite klben o 
. 1 tarafın· 

hararetle te1lt etmlıttr . Halk · 

evine Sevr •e Loz n mua

hedelerlne 16re tanınan iki 
Tiirklyeyl g6etertr büyük mık · 

yasta 
Bunun 

haritalar a11lmııtı. 
men Refet Onur u 
dan Hatayı kurtuluıu ve 

altında ıu yazılar 

1 duyulen 
A rn vutl r aratın da kanlı ana yurd ilhakı 1 

e t tOrkOıı 
ı •inç lf d edılmff, A il Mtlil 

gelen aoo haberlertı gore 

Arnavut lukta ltalyanl rla göıe çarpıyorffu: 

•Yurddat bu iki Ttırkl1•· 

çarpıımalar oluyor. Mındı - hltır1taı taziz edılınlf. 1ı mukayeı et 

do k6y lerlnde ııliıh topl · Şef lc6nü 11 v~ı ıle ·~~:~ı kahramanını unutma. » 

•e Lozan 

mak lltl ycn bir ltalyan kı- lan ın ııtır . Hitabe t~ 
811

• iki harita da llka ıle ae · 
tuı tle Arna.-utlar aruında n lo bOtün hopar16' er •B yredllmtıttr. 

l ııtır. lr 
tael le ıehtre yıtf 1 1111 G t 20.30 da Halk-

bir çarpıtma olmut ve 150 bir 1tırlnl ece ıu 
ltalyan, :nbltlerile birlikte genç H taya dair evi Relıl Sadık Deniz hopar· 

kılınçtan geçlrJlmııttr 

İtalyanl r tayan mıntaka-

11na btr fırka ıuker 16nder· 

mtıl er •e iki köyü yakmıı· 

lardır . 

okumuıtur b tem· l6rde 1923 yılının 24 tem-" 
G ece de r dyofonlk 

1
' 1 t - ı t muzunda ım•t ooo ar•-

ı ıl verllm tıtır . 
1 B 

0 
dolavlıl e fındeo imzalanan ve yeni 

u mutlu f; n H- QD'et. ru-rkty•DID tecnellerloden '91-
p rU , Seled ı e, u "" 
Halkev ı ve dı~er ınüe•ıı1eıe; rint teıkıl edeo Lonn mua 

ler bayr "' rle d01°~~l:.~ hedeslnln memlekete babıett il 
ltalyanltırla yapılan müıa· ece bol ıııkhı. aydın refahı bahıetmlt •e ıöz l rı-

lardır 
1 1 ıle nl Kef et Onu:luya bırakmıı· demede ekıerlıl çocuk •e 

kadın olmak iizere 250 Ar- Bu .evlDÇI' a• .. dlo :'A' . o 1 Sevr ve ı .. u.. u u tar Refet nuru 
C h ı t lunet 0 0 

,e, Lo"&D -uabedelerlnfn çok 
na•ul 6lmüıtür . Bu hadise· um urre 1 -ıhalık Ren • .... 

M~clrı Reıaı Abdu k I.! ıü7.el bir ızabıaı yapmııtır. 
deo ıonra ltalyaalera karıı 

b\U6n Arnavutlukta bir ı 

le1aa beılamıthr. 

Allkad r mehaftlde &Öy· 

leodtilne göre, Arnavutlar 

dan müteıekkıl muhtelif çe . 
teler, dajlara kaçmıılar ve 

lte.lyanlar al yhinıe mnca 

deleye k rar vermtılerdfr. 
======~ 

dırma aratın tabıiı e!dllt!C 

ilnl •aad buyurdular. Ytne 

d o k 1 Refi \Jaf · d 
yo, r:>eın 1 l Sekreter Hitabe hop r 6r önlerin • 

dama. Part i Gtrıek ene •e derin bir lll8.k• ıle dıalea· 
Vekılı Halil Tür ·:nlığıoa, mlıtır Müteakiben Alt Al• 
H tay Parti Bat H y tt tıok «LozanH adlı bir 1Ur 
Parti Vtliyet ldıtre le t 

Et ıoi u a okumuıtur. 
Baıkanı Perte• e e tebrik Dan de Belediye, Parti, 
rafından tezim ., ı Halke.-1, Hillı. ücnet b ina ara 
telrrefları çektl111l1tır. l 

.. bayraklarla donatı mıı, gece 

Lozan günu: .,.1ı1ındmlm ı ıtır . 
si aıf •e-~~===-=====--===-== DGo TOrklyenfCJ =~ 

Mühindi~ve mimar 
.Parti b111kanının bir gece • b' • 8 h1Zlfl80m8k 
1erlnl o 'sun Balak trlıler ra- Ruhsatnameleri için yani ır mzımnı~ -
~ı:~~d:e.~~r%:"::~"::zu;:~: tadu. Ruh tn ınels>ri mu~le!~ !!~al!~~~.~~r.a~~~.~ 
cejı •e bu 'dav U yerin 24 (Huıusl Gh 

l
ettreceklerl mukabeleılodc Ankara, ı k bak mObendııllğt, orman m en 

Müh ndlı ve Olır:nar 1 l dlılıll 11tnayt mOhendııllil, 
b ı d ı a tıncı 

u un u r ı kındakt kanuuun 
1 

aeml ınıaatı mOhendtıltil, 
1.taoyonda bir muddet fi b e tanz • • d ı ıbı maddeat ınucl toc dl n ziraat mOhen tı ı tı. 1 

tlrahattan ıonr Vektl oto. edılmlt ol n c<Moheo ~ I» müheodı1l ı lc oubelerlnl .-e 
mobille hiilıclmet bın 11 lıı:ar - mim rlık ruhsotnaDJeder t0lmarlığı ıö&teren uovanl r · 

h d narne ev 
tı1ında tren attı üzerin en hok ·ındakl ntzaO> dan birinin ıbra:ı edilen ve 
Ataltlrk parkına yapılmak let ıür cındtıD geçı:nlt ve ııkaların icaplarına ıore de· 

ta olan beton ıeçl t köpr mcrıyete glrı:nlttlr. blr ı nct recelerl d rcedı1mek ıure 
ıüoün IDf alanı gözden ıc· Nızamo menin b cı ule vertlecekttr . Bu uaYıtıı· 

dd 6re ya aa b 
çtrmlf, iz bat a\mııl ardar. ma eılne g ' e a ük· ların yanına dtploma il 1 

Ali Çettnk ye. tkl aya ka yüluek mühendtı v yl y bl ıhtıaaı uovıoı da ayrıca 
dar lir al edilecek bu lıöp· sek mimar mektep erlnlor vazılacakhr Şu kedar kf, dtp · 

birinden mezun olup t Tü loma 19.hlblofo g6rdOf0 ıh-
rü ile park arasıada bulu k i e cumhuriyeti hududları beılofo ya dıploma-

b b 1 1 ti ilk dll u .. ı ıu b ır bir nan a çen o ı m c C!· dahilinde milheodtılık .,eye. dı:ı ya dfplumt1Y" • 1 

rek, hükümet yanından ıe· mimarlık unat Ye ıalahCyet· .,eııkada turlh edılmlf bu· 
çen cadde tle bırlllıte eıulı lert tle 18natlarını yapmak fuanıa11 t•rttır . Bu ıaretle 
ıekllde tanzim edHmeıloln hıUyen Türk veya yabe:ocı· taerıh edilmeyen Yeya mil• 

JQııumuna bJlhaua tıaret fara 3457 nua:uualı kanunun hendtıllk m~ılei 'nde fıılen 
ederek bu Jıto yakın zaman- birinci maddeıl~ID b "e d çalıımak ıuretlle elde edl-
da yapılmasını Beledtyede fıkraları mucı bloce verJlece1' len ıbttıular ruhHtname1e 
beklcdlflnl ıll•e etmlıtır. J'Ülcıek müheodfı, 1üluek dercedtlmlJ'f!Cektlr. 

Bıllhere otomobtlle ıebir mimar. mohendıı ve mlmbar ihfiSISlar: 
ruheatnsmeler llhtııae iti n· 

içinde aeç rek Mlllikuvvet- ,le alAkalı vekaletler tara 
ler eaddeıloden lıtaıyona ;,odan ·verllecekt ı r . 
ıelen ıayıD Yekti 9 55 Kü Rubaatoameler, hunlara 
tabya trenine beğlanao bu- es 1 teıkıl eden dtplomala · 
ıuıi bir vaAonla Ankıuaya rao ~ılayetla ııt•ll mGbendlı· 
müteveccihen hareket etmfı ilk, elektro mekanik m~· 
ler ye gılıılerlnde oldufu 111 • hendtsltll, muhabere mu 
bl hararetle te11ı edtlmı1 hendııltil ta,.ere mObendfı 

llııl, jıJzode mlheudıellil 
ludlr 

Sı.-ıl mtibeodlıllk lbtt1&1· 
lar1: ypl, demtryolu. ıu, la
m n .-eaalre, elelctromelıa

nlk mftbeodtılrfl lbtlıuları 
elektrllıc, makine y ıalre 

ubabere mühendlıllğl ıh~ 
tlsaıları radJo, tefefon •e 
ealre, tayare mOhendlallfl, 

(Sonu ikinci •aJf ada) 
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F ransada casusluk 
s kan d a.l ı . SEHİR HABERLERİ 

\ 
1 .. • • • ~ • • • • J 

~ • .~ r _.1 '•ı ~-~ 

İçlarinde bazı gizetecilBidB bu~uniOcasuslan kim 
idam ediyormuş . 

,. . . . 

Son günlerde, Franıada 

lt6y0k bir caıuıluk ıkandah 
eldufu •• bitil• Franıa ef· 
k6rı umymtyeılntn mtllt 
bayramın artfealode bu tı 

yfbQnd~o bey,cana dihHiiG 
malumdur. 

llct 16• e••el ı•len telı· 
raflar bu huıuıta bazı ma 
16mat •el'dtler. 

San poıta ile ıelen Fra•· 
ıız ıaaetelerl IH, tıtn ma 
hlyetl balclııDda çok merak· 
lı tafbalar yaamalırta.larlar 

Ancak Hkert teıktllt ta · 
rafı•dan idare edilen tabkt· 
kat 11ra11nda tılmler çok 
ılalt tutuldut• içi•, bir çolr 
aektalar ıımdıltk kapalı ı• 
tllmektedlr. 

Aıkerl makamlar tarafın
.lan hadtıenta dk ıuçluları 

olarak teYk f edılealer, Obıa 
•• Puarle lıtmll lld ıaaete · 
eıdır . Bualarclaaa btrlnclıl 

Franaaaın •• aeıbr ılyHl 
ıaaetHI (Taa) ın lıttbb'arat 

ıefl, dtierl .la f ranHdalıd 
••I cenah ıeselerlnden (Fi 
ıaro) au• memurlarıadan 

tlar. 
8a iki adam IUÇ(artDI 

teYll 7ellu itiraf etmtılerdır . 
Alman7adaa bir milyon 
mark aldıkları•ı lnklr et 
memelde beraber, bunu ıa 
zet• itleri lçlD almıı olduk 
larını ~· memleketlo aley -
htnde bir it• teıebbOı et
meli lırau,ea dOtl•medtkle · 
rlnl ılJlemektedırJer 

Hatta bu paara71 memle 
kete faydalı Jılerde kullan
mak nt7et1nde olduklarını 

da ıll~e etmektefiırlu 
Dtier taraftan, Fııaro 

ı•zeteıl •azl7et hakkında 

bir taYstb neıretmlıttr. Bun 
da bullıatea ıunlar yazıla · 

dır: 

«Franaada ecnebi htr ele• 
let laeıabına çahımak ıuçuy· 
la aakert makamlar tarafın 
dan te•kif edtlmtı olan bir 
memurumuz, tamaaıen tda
rl ticari tlla ıılerlle meııul · 
del. K.eud•ılaln 7azı tılertle 

•• ılrHl tılerden hiçbir all · 
katı 7oktu. Gazetemiz, bu 
adamların «huıuıh tılerlle 

alakadar olmadıfı fçln lınat 
ecl ılen auçla allkadar olup 
olmad•klarından h•ç bir za 
m•• flpbe etqaemtıttr llln 
memurumuzu• tamamen ıah · 
ıl bir hırda rtrııtııı bu tı 

ten dela71 ıazetemtıe, mad 
dl H •aaewl hiçbir meaulı. 
yet terettOp edemlyecell ta 
.. Udtr » 

L6 Taa ıazeteelao ıeltnce 
o da buna yakın bir 

ıe1ler 1azmııtar. 

Bir Alman kontesi 
T abktkat derlnlettlrildtk çe 

mazaunlartD adedi çojal 
makta •• talaktkat ıab .. , 
ıentılemektedlr. 
Şımdf e1rarenrlz bir Al · 

man konteatnln blitün bu 
tılerde btıy61c htr rol oyna 
dıfı anJaıılmaktadır . 

Aıkeri teıktlltnı tkaz' 
lzerhıe emniyet müdtirlGiG 
taraf andan hakkında ıenlt 
bir tahlıtkat açılan Alman 
koıateıt•ln, te•lctf edilen tkl 
ıaaetecl ••• 9ok 11lu mana· 
ıel:tett olmadılı me7dana 
ftk•ııtır. 

Berltnden f ranıa1a ıeleo 
bu Alman kontetl Parlıta 
uzun zaman kalmıı •e der · 
bal muhtelif tabakalardan 
ıaln dostluklar peyda etmlı 

tir. 
Alm an catıu• teı••l~tının 

Franıadakl bOyük ıılerıntn 
lıemen hepıınde bu lıonte 
ılD ıenlı mıkyaıta rol çe • 
-.ırdtil muhakkaktır. 

DaimiEncümenin 
dünkü kararları. 
Encümen dônkü içlimaında bazı yıllınn t111ir edilmesi
ni kıraılaştudt ve Vlliyıt Matbaııımn ihılısini yr ptı 

Bu ıO•lerde usıyet ka -
rııır karııma• , kontea ... · 
mea FranaadaD kaçmaDın 

yoluna aramııtu . 

Gerek ukeri makamlar. 
ıerelue emalyet teıktlltı bu 
earareo•I• Alman konteıl 
hak&cıada ıımdtlık bııka 
maldmat •ermekte• lmtlna 
etmektedtrler. 

150 Suçlu 
86t6n bu16ne kadar ıu -

tab .. .,.1ı.uade 16rdGitl tneaa· 
ların 7ek6nu l 50dea fazlad,, 
Fakat bu rakamın daha ka · 
parma11nden koıkuımakta 

dar . lııa kötG tarafı, hldt· 
HJ• lıml karııanler aratın· 
da, ltlr çok tanınmıı yGkıek 
me•kl aalalbl ıataıtyetlerln 
balunmaaulır. 

Ribentropun Bürosu 
loıtıtereoıD en b0y6k ı•· 

aetelerladen De1lt Eluprea 
du meaele bakkıada yazdı 

dıiı bir makalede, çok t•· 
yaDı dikkat ma,6mat •er 
mektedtr. 

lnıthz ıaaetul b1lba11a 
Abetz iımtnde bir adamdan 
babıetmektedlr. Bu adam 
Parllte ıayaoı hayret itler 
ıörmaı bir Almandar. Ve 
1 S ılln e•vel de Franıada 
hududuau aıarak Alman1a
J• d&n••I• mu•aff ak ol -
muıtur . 

Abetzln, llaletta7fn bir 
Alman teıktlitı •Janı ile 
tıl , bizzat Von Rıpbentro 
pua adamı oldufu aolaııl

maktadar Hattl ooun arzu · 
ıu lzerlDe, ıon bldfaeler 
hakkında ltazı t:ıahat almalıl 

için, AlmanJ•D•• Partı el 1 
çııt V • zekıa f ranta HartclJe 
l'cazmDı zıyaret ettlit d~ •n· 1 
taıtlmaktadar. \ 

Fakat Fraaıa HarlclJe N •. 
zarı Boone, Alma• ıefırıne 

htçbır cevap •ermemıı, ona 
bu ı,ı.,ı. Hkeri makamla· 

rıo uir•ıtılı H kendtıınıo 
bu arau üzerande konuıaau 
yacaiını açıkça 16,lemııttr . 

Bunun Gzertae ıef fr ialr 
dıllyerelır ıert danm61tGr. 

Deyll E'upreı, Abetzln 
yalnız Rıbentprop ajanı 
olmakla da kalmadılı onun 
«Rlbentropun Blroıu• ıı 
mi •erilen eızlt Ye huıud 
bir orıanlzu,onun baıırıda 
çalaıt ·fl bıldırthnektedır. 

8ü b&rooun vaaıf eal, ec 
nebi memleketlerde N•zl 
propai•Ddaaı yapsnak •• 
n••l rejımt hakkında eem 
pati kazanmakmtf , •• bu 
büro Almenyaaa (V erbln· 
dunııtoler) lımle tanınmak· 

tadır. 
Mih76 Rıbbentrop Harlcl 

ye Veklletıodeld btablr ııt 

araaında •akn bulup bu bG 
ro ile de b t:rzat uireımal&ta 
•e onu kendi ehle idarede 
deva• etmektedir. 

Vtlay•t Daimi Eacl•e•I 
din aaat on bet buçukta 
mutat toplaatı11•• Japarak 
mulatellf itler 6sertncle 16-
rOımfiı. kararlar ••rmtıttr. 

Bu arada G6aen · Bııa 
7olu•dakt lılprODID •elıi· 
letçe yapılma11aı, buna atcl 
proje için 150 ltra tahılaat 

••rilaıHIDI •• •tll7et koaaiı
•• ıu tHltatının pasarhkla 
Hanın . Edremit 1oluau• 
9 bla k6ıur liraya emane 
tea, Bahlıeıtr - Genılrmı z 

Bir adliyecı
miz Fransaya 

gidecek. 
Bır müddetten beri ıall 

hlyetle Adliye VekilettDde 
•azıf • 16rmekte olan ıelul· 
mlz 111üddelumu111l •ua•ln 
lorlnden Necmettin Y eıtl 
din ıebrtmlse ıelmtıttr. Nec 
mettln Y eııl Adltye Vol&a · 
leU tarafından btr aene mld 
detle adltJ• ıılerl 6zerlnde 
tedklklerde bulunmak Qzere 
Fraaıaya ılnderllecel&Ur . 

Bu ıO• lzmlre ııdecek 
olan Necmettin Y eııl bu 
ay içinde Avtupaya ban~et 
edecektir. 

Gelenler, gidenler 
Mebuııarımızdan Feyzi 

S6sener dlnkö la1Dlr trenlle 
letaabala ıttmlttlr. 

Siirt Maarif MGdürO Ze • 
lıl Olke dlln ıetarıımıı:e ıel · 
mlttlr. 

Sı~biyedı tayinlır. 
Bandırma bükamet tabı 

bt R. Ka1acan. Kara 

deala Ereilııl aabal aıbtalye 
merkezi tabtplıiiae, ondaa 

7olu•un •• •lllyette bosuk 
hüt6n ye1ların ıelecek ıene 
ye t•mtl olmak a .. ,. 7ap· 
tırılmalarıaa kararlaıhrmıı· 
tar. 

Baadan baıka 

mOddetle klra7a 
3 HD8 

•er ilmek 
Ozere arthrılma7a çıkardan 
Vıllyet Matbaaıınıa ıhaleıtal 

Japmııtır. ı .. aleye yalaız aa· 
zetemıa adıaa ııurak eden
lerden baıka kım.e bulun· 
madılı•dan Matbaa ıaule · 
mlze ıhale edllm•ıtir. 

Devlet kınini 
niçin •atıl

mıyor? 
Sılahat Vekalltl de•let 

kınınlerlnla 1atııını lohl1ar. 
lar V ekllellae deYretmııtır 
Etktdea Zıraat Bankaların

da •• l>ayalerde ıatılan bu 
kinin ıehrfmtzde bıç bir 
yerde buluamamalırtadar. 

::istma menlmiDde çok tb 
t17aç olan klatnln ıetırıle · 

rek ıatııa çıkaralmaaı il· 
sımdar . 

Av mevaimi 
baflarken. 
Btr afuıtoıdao ıttbaıen 

aY meutml ıelmıı olacaktır. 

Her ıen• olduiu ııbt , bu 
ıene de a • tezkereleri yeat· 
den tebdil edılmele baılan· 

mı ıtır. 

Y a.lnıs a •cılar bayii erde 
•• malzemeaİatn bir çolr 
noluanlarJ ihtiyaçlarını te· 
ınln edemtıımekte.&lt ler . Bil · 
ha11a 7 numara aaçma ıle 
yallı tapaata bayllu~e me•• 
eut olmadıiı anlatılmakta · 

dır. A•eılar bu Halyetten 
mGıtekı bulunuyorlar. 

açık kalan yere ele Emet Bisikletciler Is· 
hilkGmet tablbt Zekiı Or 

kont ve ıebrımtı Memleket tanbu/a gidiyor 
Haıtahanuı bakterlloi Ye••- Tilrlr.IJe bıııl&let bır"ıncl
tantye mtıteba1111lıjına da ltk lerlnln 28 30 temmuz 
Maolıa haıtahaneıf bakteri· tarıhlutne tehir edlldljlnl 
yelol müteha1111ı Neft Vu e•velkt tayırıuzda yazmı ı 
ral 70 lira maaıla ta7ln tık . 

oluamuılardır. Bu 1arıılar lçto haftalar· 

40 Derece 
sıcaklık. 

Haftalardan bert devam 
eden ııcaldar, don daha faz· 
la flddetlnt arthmııtar. Buyü&· 
den halk her yerde cekehtz 
çalıımıı •e ıezmııttr 

Don bazı yerlerde derece• 

hararet 161 ged~ 40 a kadar 
yOkıelmtıUr 

Hakırat etmiş . 
Mırsabey mahallutndtn 

Abdullah lnzı Milne•ver, ay· 
nı mıhalleden Eyup kızı 

Haatbe1ı hakaret ettlfi iddia 
oluodufundan ıuçlu adll1e1e 
•erlhalıtlr. 

tiaaberl aotrenmanlanoade•am 
eden blılkletcllerllblzden Sab. 
ri tle Mehmet tam bir fo· 
rumdadırlar. ikl ay n·•el 
letanbul - Edirne yaraıların 
da baatalıia uirıyan blıtk

letcilertmtz. bu defa tyl ne· 
tıceler alacaklaunı ku••etle 
tahmin etmekteyiz. 

28 Temmuz cumarteat ıü 
nü nbahı lttanbul KOçOk· 
çekmece gilG kenarındaki 

dOzlOkde bir ktlometrelı.lr 

ıOrat ve Topkapıdan Sıllni 
7e ııdıp ıelme l 56 ktlo 
metreltk muka•emet lıoıu 
ıu da 30 temmuz panr aa· 
bahı yapılacal&hr . 

Bııı kletctler ya rınkt iz · 
mir elupreıtJe lttanbula ıı
dHoklertlf r. 

Serbest güreş 
müsabakaları. 

V39 Y •h T6rkl7e HrbHt 

ıareı blrtncılllderl eylılliln 
ilk haftaaıada lıtaabulda ya· 
palacalstar. 

Bu ıareılere ıenlı prof 
ramla hazırlanan ıtb•t fe . 
deraıyonu bitin bllıelerı 
ıtmdıclen laaberdar ederek 
basarlaamaaını Ye keadt mu 
bttlerl tçladekt ıtlretcller ara 
ıında •Gıabakalar 7apılma

ıın1 emretmtıtır. 

B6lıe ılreı ıjanlslı bu 
mOnaaebetle kaaa, aablye 

Hallıevinde bu 
giin konser ve

rilecek. 
Pa,anlıt Zeki Onıür 'le 

Eıt Oaılr, Cumhurlfet Halk 
Partlıl Genel Selueterltft 
atlı•a .. azı HalkeYlerlade 
konHr vermek Gzere bir 

ıeztye çıkmıılardar . lkı ••· 
natklr ıehrlmlz Halke•lnde 
de bu alsıam lttr konıer •• 
reeekler, ayıa 27 ılade de 

. Maaııaya ııdeceklertllr . 

•e k6rlere birer tamim ı&n- U l k 
derer•k amatar gür.ıcılertn cıamam ar on-
29 temmuzda ıehrlmtsde l d ı · 
bulunmalarını Ye maıHfİHIDIO tro e ' ıyor. 

b6 ı•ce •ertlcceklerlnl btl· Belediye haaıamlana ••· 
dtrm rıttr . kı b ı r mllrakabe ahı•ll• 

30 Temmuz pazar gGo6 bulundurulmaaıaı kararlaı 
ele Alt Hikmet Paıa ıtadı hrmıtbr. Belediye stbhat 
na huHd bir rlDI kurula meaurları hamamlara dola. 
rak ıGreı'•r yapılaoaktar. ıaralır ıailık nokt81ıadaa 

Burada, derece alan •0 
alıaaıa11 llum ıelen tedbir 
lerl teıblt etmııterdtr . · Buo· reıcller •laıtoı a71 içinde 

1apılacak ıurup btrlncıltkle· 
laraD hamam aablplerlndeD 

rlne tekım halinde lıttrak 
edecekler ve orada lcazaa· ıkmal etttrtlmHI istenllmıt· 
dıkları takdirde TlrktJ• bt 
rlocıltil fçln lıtanbula ıtde 
ceklerdlr. 

Bu hafta ıOreılerln ~ok 

allkalı olacafı tahmin edal 
mektecllr. 

SJıhos .olarak üç kadını 
taarruz etmiı . 

VıcdanlJe maballeıloden 
lımaU adında blrlıt pazar 
akıamı .. erhoı olarak Dınk 
eller maballeaıne ııderek 

hiç hnımadılı Hamide, Fat 
ma Ye Elmaı aclıadakt ka 
clınlara ı6z atarak taarruz 
ettıfı ıddiHtle yakalaamıı 

tır 

tir . 

Bir ölüm. 
Boraılt madeat doktorla · 

rından Ahmet HGHJID iki 
ıeneden beri çekmekte oldu 
iu baatalıktan kurtulamamrt 
ve iç ıOa e•nl Suııj1rhk 
boratlt madeninde 16zlerr11t 
hayata Lı:apamııtır . 

· Doktor Ahmet Htlao1fn, 
uzun yıllar ıehrlml:ıde hO 
I& Cımel doktorlulu •e ıer 

beat doktorluk yapmıth oıa· 
mB tee110r u1andırm11ıır 

K.ederlt atleelne •e me• 
lekdaılartna bat••llılt dıle 

Mühendis ve mimar 
(Baıtarafı birinci 1a7fada) 

11hbl7e mübeodııhil. peode 
zl mBheodıılıil mımarlsk, 

mOhendtı mimarlık ıbtııu 
ları ıehlrcılık -. .. aıre, uo 
•aalarıDID yukeek m6beodlı 
•eya y6ksek mtmarlık, mG 
bendtı •eya mimarl ık dere 
celerı le •erılecek ruh11toa· 

meler Nafıa Vekiletı tarafmdan 
maden rnOhendtılıfl, unayl 
mOheodıılltı · kimya . me 
tolOj l, m ensucat •eulr e 
un•anl arının yOkıek mühen 
dlıllk derecelerlle •erile· 
celıı ruhıattyeler lkUıad Ve 
kilett tarafından; ıeml i n 

ıaatı m6bendttllil un•anta· 
rının, yOluek m6heodıı •e· 
ya mOhendtıllk dereceleri 
le ••rlltcek rubıatnameler 
Milli Modafaa Vekllett ta 
rafından; orman mGhandlı 
itki un .. nlartnın yGluek m6 
heodtı\ık •eya mtılaendtıhk 
tlereceJerl tle vertltcelır ruh · 
ıatnameler Ziraat Velslletl 
tarafındın ita edilecekti. 

Ruhaatname lflerıfe f" 
heyetler utraıacaklardır 

A- ldareıl altında yftluek 
mGhendtı. 16keek mimar 
•eya mtıbendlı 

mekteht bulunan 
ve mtmar 

VeLalet ı 

lerde lıtenea rubHtnamenln 
taal14k ettlfl melctep •e ted· 
rlı heyetinden ve klletçe tn 
tlhap edtlecek en az 5 lıııtdeo; 

8 - Yukarulalal fılııratla : 

,azılı oldutu veçbtle ıd•r• ' 
ıl altında mekt•p buluor01 

yan •eklletlerde d~, ııte"' 
len ruhıatoamHlntn taallOlı 
etttfl fen miiteba1111larıod•" 
ıeno veklletç• lot ı habı '" 

I•" az 5 kııtdoo mlrekluıp 0 I•' 
heydlertn •aztfelert ıu0 

olacaktır: 
1 ,. - Rubıatnam1! lıtifeo ,, 

rln dtplomalartle dıi•' " 
ılkalaranı tetkik etmek; 

8 Ruhutnaaıe J1tı1e" ı 
Lltt' lerın mezun buluodll" , 

mektepleri• deu proi';:;. 
ların Tlrlır Jlkıek ..,ı 1, 
dıı •eya mimar mekt•P •' 

b d oaıd' 
rtlt>. mil en Is ve I•'' 
mektepleri den proır•111

111.,1 
na muadıl olup oıoıa~ 
tedlclk •e teıblt etmeli· I•' 

t• 
C ~- Ruhıataaaı• cJılıl' 

binde bulunanlara tıt• •' 
rl rubaatnamento ••rtllP ,ı•' 
rılmeyeceitne dair k•'' 

n rmel&; ıı• ' 
Ç - 3 458 Numaralı ,1 

d
d ,,., • ., 

ounun s net ma • d•'''' 
fıkruı mucibine• """ ,ıf' 
ne y6luek m6heod1• .,, 

mimarlık rubıataaoıe'~,,ır 
rtlmek iç in ımtıbaa ,,,ı' 

rıleo I melerlne karar ye P'' 
da ubtplerlnla ımtlh•0 ,_,ı~ 
rami aranı bazsrlalD•r• ,tlll''jl 
meyylz beyeU teıkl la•''',, 
•e bu mlme1yts "'' 

• 6r• •ereceit rapora 
Yeraektlr . 



Türkiye ile 
akdolunan 
anlaş
malar 

Haftalık («.Grınıolre• -
Partı, 6 7 939 ) ıaaetHI yu· 
karıdakt eerle•ha •e ADdre 
Tardleu lmzHIJle aıaiıdakt 
1aakaleyl neıretmektedtr : 

«loı•ltere •• FranH, T6r 
kı1e tle ittifak muabedelert 
h1aaa ettiler. Yırml ıe•eden. 

\teri ilk defa olarak eıkl dlı· 
maalanmızclan t.ırı bizim 
tarafımıza ıeçmlt oluyor. 
Bırletık Amerikayı, ltalyayı, 
Belçıkayı •e Yuıoıla•yayı 
kaybetmlf bulunuyoruz TGr· 
klyeyl kasanıyoruz. 

Bu kazanç kıymetli bir kı
zaaçtn: 

Ttrklye demek, coirafl 
•aaıyett ~aıkaatle Bofazla 
ra •• Şarki Akde•IH blklm 
•• Balkaa Antaotanıa e• 
lııt••eth memlekett olan 48 
(ıaaete ıoo n61ba11nda bu 
raldramı 18 milyon olarak 
taıbıb etmlttlr . M U.M.) 
ıallyonluk •e birinci Fren· 
•ua samanından 6ç6ocl Na 
Polyoa zamanına kadar f r · 

••Haoıa m6ttef ıkl b•lunmut 
olae; earkta •e ıarpta Ak · 
detmıı buluodutu Jlıt pakt 
ile A•rupa: ile Aıya aratın 
d .. nubver •azifuını a6un 
bır memleket demektir. Ke
'Dalııt bfll& (imetl, arazıaını 

•1taltmak ıuretlle bu mem· 
lekeun ku•wetlol bııa.d&le 
Celı derecede çoialtnııthr . 

Zatea İtalyan •• Almaa · 
1•rın HYurdukları beddua 
1•r hldlıenın ehemmlydınl 
t•bıarQz ettırmltUr 

* Cıernenceau ıamanıoda 
buıun•adıjımı&dao , berınu
t,d, laıllızler 6oce seçti Ye 

btıde takıp ettık. 
1936 ıeneııodenberı, Mon· 

•re~k konferao1111da ' H Bo 
bıt,110 yeoıdeo tahkimi 
'Dtıeleıtode lnııt, zler Tür 

"
1
h11 iltizam etmeye b111la 

'*'•ılardı 

l 27 lna111 1939 Seneııade 
"tUızı.,, denız lnan•et ierınt 
htaı&endtraıelet ı •• eodüetrı
hl l•çhıza.tta bulunmaJara 
lçıQ ·ı 

6rldere ooalh bU\Uk 
'*'il 1 i.it Joo aıılız Uralak bır lue 
l •erdııer. 1939 Sooeeınde 
'••haler, Türkiye ıle Mı11r 
'''• d ı, '" a bir anlatma huıu· 
I ile •e T&rk - Yunan an· 

··-1 ••ıaın daha ziyade 11lu· 
•ıtır l 

' ••11na amil oldular. 

"lilf'ieuce 12 ma111 1939 ta· 

'•l~de, Akdeniz ıulhGnG •• 
- •alaren emniyetini temt ' ... "'"' atuf kartılıkla bir yar -
•tt llılıalu halinde tecellt 

l lcı Al 
t'-'ld ' illan ıaıetelerJ. ne 
bl.t •ne ıayhlar arasında, 
•lıı 1

'•tlln dGnya ıumCd bir 
• ._ 1 

llta " Jett haiz bul•ndulu 
Fr' lGtfen ttıraf ettiler. 

ınsa bundan sonra va so-
1 nuncu oıarak ııldl: 

1 •ııltılerfn akdettikleri an· ,,._ 38 
ı,t ~ - ııbı, 4 teqamu% 9 
l._'-ı 1

"de •" dolunao bir doat 
tC),1 '-''-•hedeeı •e on mtl · 

'"• "" bır kredi açılmı11 
•tıı 1 ttlt,l • hızarlanan ve D 

'•rtnl&tnın •JDI olaa btr 

•ııııa- "• Itır karııbklı 1ar· 

dam paktı TthklJf' tle Fran · 
ea ara11oda akdulundu Bu 

ıuretle f raoıa dabt loıtlte· 
ren to bulanduju ıafa ıırmtı 
oldu. 

Ancak 1nılltere TQı ki erle 

anlaımalr için hiç bır ı•Y 
•ermeli halde Franıa, lıken· 
der.an Sancalı adını ht•Y•D 
arazt1ı Tarklere •er.il 

Japonya tle anlatmak için 
laılllere Honk - Konıu terk 
•tmı1ecekt1r TOrklye ıle 
anlatmak lçln, lıkeaderun· 
dan ~ok daha fazla Türk 
bulunan Muıu \1 terle etme· 
dı . 

Biri mecc•nl, dılerl de Gc· 
reth olan bu ıkı muahede 
ıa,eııade Akdeoıze de 1enı 
bir •uzıyet •6cud bulmuı 

tur. 
fımabad, Bolaılardan Lıb· 

yaya kadar olaa batio ea· 

hııler, bıç bır yarık nıev

cud olmaluızın, FraL11z •e 
'oııllz olacaklar. 

Franıız matbuatı, luymetl 
mloakatadan heri olan bu 
klrı haıarelle alkıtladı. fa 
kat f ranHDtD ödedlil becleı 
hakkında ıBla iil tle harekrt 
etmekle kabahat ıılemııtır. 

* lıkenderua, 6tedeo berı, 
Akdenlze hlkım olan anah
tarlardan bırıdu . 10101 d•I· 
laraoıo ~tel& ı eaıoce lu10k 
lıkender, Aıyanıo 11t11hı 
hueketanın G11anü :ıl&ende · 
ruoda kurmutlur. Oıada ıu 
hıra derla bır hman ve Jol 
•• tımeod6fer tebekeluıoın 
merkuı butuDmakt•dır T o 

roı dağlara olmakhn ıonra 

.:.urlyeotn yeılne hududu 
Amanuı dallarıdır . 

Türk Ye Arap d6oyalu ı 
lıkenderuada karıılaımakta 
dırlar Lord Kıçner, Maaırea 

m6dafaaaı ıçın y•ıioe ook· 
ta la1'.eodcıun oldujunu ı6y· 
leulı. 

Bu mıntakada fıaoHoın 

aıardıde hatıraları •ardır 
bu bitır lar, ehlıaelı .. mu· 

bar ebele• ı e1oa11nd• ıayet 
büJik ıoller oyoamıt olan 
oa bit f raoıız preoılaın ha · 
rıkalar vOcude ıeth"m•t olan 
mıaıyoııerlcıımızın; bızı da 
•etten bınn fartj olmıyaa 
mahaut aekeaenıa hatarala-
rıdır. 

İıkeoderun mıntakuında 
eıkı haraçcıların ahfadından 
olan, ancak, 1Gzde kırk nlı 
betinde TG• k vardır. Ve 
bunlar la ali.kadar olen yok· 
tu. 

Bunun içindir kı,Surty~
Lll»nan mandaeını Fraaıaya 
Yeren 19~0 San Remo kon · 
teran11nın adını bale zikret 
mekılzln, lıkeoderun Sanca 
lını ve hatt& Kthlsyayı Fraa 
ıa maaduına ıl&ve etU 

Freaae, der uhde etUI• •• · 

zıfeyl parlak b•r ıuretle ıf • 
etti. 450 8Jo kilometre mu· 
rabbaıoda batakı.&darı kuru· 
ttu hububat ııtıhıar&hoı beı 
defa çoialttı lıkenderuo tle 
Halep ara11ndakt üç ıtıoltık 
meııfeyl iki buçuk uate in· 

dırdı 
Bunlar 1apıldıkt•• ıonra 

da T6rklJ• lalzdın lılceade · 
run Soacalıaı lıtedt. 

* ilk darbeJI, müteveffa 
doıtum Fraalln- Boutllonun 
1921 aenHtnde •nkarade 
imza etttlı mu11;bede ıle ye· 
dtk 

Türk uraflıjında 16.ter 
d ıfı gayret dolay ıllf', Kı 

ltkyayı terk etmekle lktıfa 

etml1en Franklln - Bouıllon 

T6rldere, Sancakta"l mllld· 
daflarına nırehban olmak 
ve onları himaye etmek hak 
kını •erdi. 

Bu andan ıubarea mer 
hum AtatGrlr, lrad etUjt ha · 
rareth nutuklarda bu mtllet 
deılarını talep etmly~ bıı 

lada 1934 eeneal•de T&rk· 
lerlD mlddelJata HHl•ıdı. 
Muhtariyetten balaaedıldt. 

TGrk kıtaahoın lıkenduuaa 
ıırnılllerl, mCitezallyen haber 
•erildi. 

Fraan m•kamah, biç bir 
tahaffuz tedblrl almakıııın 

tek:ı.ıp ile ıktlta ettıler. Fr. 
•DH &ıl komııert M.dr Mar· 
tele •8u mahıyette minke 
reler, 1aloız franıız polltl 
kaılle deid. aynı zamaoda 
manda ile dahı tuad letkll 
ederler.» diyordu 

A101 tekzıplerl 8 ium kabl
DHIDde Harıc.ye Nazaretl 
mibteıarı buluomuı olan M 
Vıento; Tirluye Blyük E çl

ııae 16nderdıil bır . mektup· 
da bızaat M. Blum •• oa. 
daa ıoorada M. 8oonet tek· 
rar ettıler Bunlar bu tekzıple 
rl, lumıenın lDaDmıachiı btr 
tooı a tekrar eder dunarlurdı 

Bundan ıonra, hldtaeler 
te•all •e halll aüratle le· 
Yala •ttıler. • 

Tiıkı1e 19 .. 6 unuıDda 
Sancajın ııtılalllıat laltp eı
U 1936 Seneeı ilk lt.lou
ouoda FranH, h ç bu· mG 
bıl&. Hbep olm• lu ı z ı o mHe· 
leyı Milletler Mtclıaırıe ha 
vale etıl. 

29 Mayıı 1937 eenuınde 
Mııtetıer Cemt1eU, ı•Jrl 

mantılı&t bar lüıll - fraoıız 

h•ktmıyetl kurmak ıuretın 

de kararını nrdı 3 .. temmuz 
tarıhınde f ranıa •e Türkı 

ye Genel kurmayları tara
fından ıttıhaz oiuo,,.D •e 
Mılletter Cemıyeta kaıarıa 

dan az a•rıp olmıya• bit 
anlatma il• Tiirk lutaatının 
derhal San••I• ıırmelerl 

kar ar ! aıtaralıyordu. 

Hır kaç ıün ıonra, Parıı 
te mOızakere edılen •e çok 
daba reztlaoe ol&• bir ka · 
rar, rey .. dedi oe oluru ol 
ıun, Sancak ıekeaetıniD 

y6zde kırkını teıkıl eden 
TGrklerla kırk mebuıdan 

yirmi iki mebuıu alacakları 
hilkm6nil ••z ediyordu 

latlhabat yapılınca biz 

Franıızi ar, La•al h6k0metl 
zamanında Sarrede 11aııl 

ortadan ılllodl lnk 6ylece 
6rtadan eılınbtr . 

TGrkler . J!llralay Collet 
denilen bir adamın mlea· 
mahakir nazarlHa 6n6nd• 
hrtıtlJa•lera lauıuaetle mu 
amele etmek. poata ~otları 
01 ve paralarını teda•l1 

me.,kllne ~ıkarmak ••mrtllıı 
hudutlaranın yerlıerlal de· 
ftıtırmek •• paHportlara 
lli• etmek aureUle, derhal 
bundan lıtlfade etmeye bı~ 
ladılar . 

,\yan aı.uından M Paul de 
V eou ı&bl itimada ta yan 
tabıdler bıze bu huıuıda. 
bol bel ııhadetl•rd• bul••· 

DANZIG VE SULH 
CEPHESi 

ı- Yazan: General Sikorski 
I_ JJolonya Milli Müdafaa Na:ırı 

rbeıt olıaJ 
y A tman kuvvet darbe11nın 

Polony ada eebebtyet •erdlil 
milli ıaleycınıa to•en bir 
naayooal zmı~ hıç bir all~ 

kuı yoktur . Hele, fetih 
emeller& l•t•Jan Pruıya oaı .. 
1oaa1Jzmtne h 'ç benzemn. 

Polonya elinde olanla tk· 
ttfa ecler. Hattl hakları me•· 
cut olıa btle, komıuıu Al· 
man,a Gıerınde bı ç bir ta 
lepte bulunmaz 

Po!ooJahlar lkl hata •tle· 
mıı olmaıalardı herhalde 
o.nzıı •e kortdor mueleat 
ortaya çıkmaadı: Bu hatalar· 
dan btrı dokuauocu •e on 
u,ınc& aeularda ıla. •tllyo 
ti Pıuı1a11 ı11aJ etmemlt 
olmalara, 6tekı de T6ıon1a 

aıkeıl tarıkatanıa aıaiı Vıı 

t6lde yerletmulae •Chaade 
etmıt olmaaarıdır. ı.,l8 de 
DaDZ•il ele ıeçlrloee bu t•· 
rtkat mıntadakl ıla• UDIYr
İarınıa metodık ıurette kat· 

çım hıkık•t•D •• htden 
mitle 

dı, yerlllerlD kit lehtode 
böyle bı r bal 11 

1 
dan 

ak arlD 
teylerint kullaoac bu 

PoloDY• ıOphe yoktur Bal · 
kadarıDı lıtelDIJOrı 98 

bu· 
•-t hakların• 

tak üı:erlDde• tlDekl• 
gilnkG ıekllle ıda•e • hu 

P lon cum 
ıkufa edıyor 0 Dıoıtı 
rtyeUaln fıtkklllt p

0 
Al o1•••• lauıuıunda 181 okuyuıu•• 

looya ya meJd•D balla 
•• buau• aetlcelerı•• 

dır 1 ınd• saOn 
Danstı met• •• 6 ıı• •••• J 

bHıraa PoloaJa beraber 
b6yledır Buaual• bılhdır, 
bet tef bırtb ırtD• coi ••••••• •• 16aden ıeçır ıkU· 

.~ı •• 
rafl ıtreteJık ı tar l ı6• · 

... ~ 1 
ıacli m6teata11• faal 
terdtklerı mabaUI ;::.cbu 
ler 6a6Dcl• etılaae ,,0.aı 

..ıı d Ertır•• rlyetlD•• ır ·. 
1 1uıb 

t D••1 
' Itır meHle o •• a. •••tı•ı• ..... 

cepheıtaıa m••• ıtıtlıl• 
lD ye il» lılmıoa ıar•ıte. liu tmha ıu muka•emetın 1181,-
Lalı•• •• retde hır81tı1aoisttırma lıaa atn bir 6&çlı6 • 

rekeU 14 Ua a kadar tieYam tar. lı•• .. 
etu. o tarabte T6taaya tarı Sıyaıl bir aklı•• •'• 

d b 
'
ati •• kah Grua•a1d muharebeaıo bip ••'-IHll • • peıoa · 

de PoıonJahlar tarafından 1 atlertat m6drlk ol•• kil et· 
JOk edııda. Fakat PolODJ•-

1 
ya ıuıb cepbeıtDI tel fra•· 

lılar bu zateı deD ııufade et mek 6aeıe loıııte••1 •;
1
, 11 .. ı1 

d bll •• bilmedılu. Da1ızı a ıa tarafın •D bal me11Dt 
Polon1•nıa blk ı a ı yıh ıhıa

da l&ah11aı1Da ı aja.t D , Po 
loayaıılar , komtulannan ım · 

bacı 111etot1anrıdt o lu>ılıo 

puDI 
bır de•letlu 1111 

01za 
P l 

'

aDID 
lanmıttar. o oD saak· 
randa, bu buletlP••••_ Leh 
Hl •e •• , ... loıı l•I (eııDI 

k ,ası 
madıllları ıç ı n, Darızll• )tt· ıttıfaknaa luae _ Leh 

f 1Dlll 
ı~ıen Aı111an uaıuıl.,ına •G· 
aaaaaha ıle kar111ad1Jar. Bu 
unıurlar PoloDJ•)a l.aıı• 

tamamen dChOlt dananıyaı • 
tardı. Ve n93 cıe DaDzırh
ler ıUlb elde oıarak DaDZl· 
jıa Pruı1aJ• ıltabakuıa mli 
laaıefeı eltiler Fakat DaD&•S 

bu 16•• kadar bır cermen 
karakteri mu haf aza ettı. Ve 
Pruı1a DHJODalıama buııu 

ııuımar etmeıtnı btltU. • 
bu hatalar deulerae do 

ludur. Ş.mdıUk Po~o•y• mıl 

l•U l 91~ da V•ıUi1 maDıa 

1abı Qaerl•• elde etmıı •• 
dutu haktarı ıon adamuıa 

kadar aldafaa buıuıunda 

aauah •• müttebıuır . Ver
••J muabedHI tadtl edile· 
celue, bu tadu, Daaaiı aer
beıt ıelınıat PoloDJ•J• it 
ba~ ıeiufade olmaaıdır . Nor 
mal tartlar altında, JaDt M• 

dular. 
Fraaıa ıancajı, hudutlara 

birmet edalecefl, brlıtlJaD 

16r mit o laD ' l•tl olaD 
tttıfalunın akdıod~ Dotru· 

01uır· preDııpleıln •J ,deu•ı bu 
yu 16JleD1ek ıc•P ••• .. 
ne•lden ıttıfaktır ıu pazarla 

h bir 
nelerde pek 0 1 al•t•a · 

t:Su • ıörQl memıttlr. ahtlllf ıarı 
tar a01a maballl .... ılet 
otomollk ıurett• " l nsl · 

'

oo• tırere11: entera•• ..,alaıu • 
yet.eri karıttar•ak 
runu haısdı . d 11 la•P 

ıa• • 
Alman pr~pa ıOrOJordu . 

bu ıddl•J• tl•'1 
a. bu 

0 tar••1 

Hu 1ii11 btraı ı•Ç l btr ı•J• 
muahedelerıo ••

11 
f rk eti•· 

ıdui11 a 
takip etmlt 0 erJallll 

" ••P yor. Anca d • ıttl · 
at • • maluatlar• ııt.D PoloaJa 

fak lar zararlıdır 
1
,,. 

ufallltr• 
bu ae•td•• il 1 miJ• 

aıl• 1' 
me m •"' ve oldu· akdetlD11 
c•ktır OııuD de•l•t· 

l ..,ıh••' ıu uufak ar balhyan 
lerınl blrtblrtP• k farklıdır. 
ınl111malard•D pe d fQl ye 

ı dece t• • 
Buo ar •• dtcıdtrler 
ıu hu t.hktm e 

IAffA ı 1 

ıldetlerla tlbakı ıırtıada 
Çekoılo•ak1ayı yalnıs bıra· 
kmt1a muvaffak ol dutu ıt· 
bl ıtmdlde m••aff ak olaca
jınl umu1or. Fakat de•lr 
def ıımııUr· Harp malse•H1 

huıuıuada Almaoyaoın la· 
tlollfü artak kati ıurett• 
maziye kanımıthr. GertJ• 
mane .. ıyat HhHı lullr. Po
lonyaoın mane•lyata yer.n· 
dedir Ve Da•sljtn mldafa
aıı lçla icap ettllt kadar 
uzu11 mOddet bl1l• kalacak · 
tır . fran11ılar •e loıllfsle· 
rln c Dans •ı için 61mıeterllt 
me•auubahtı deil dır. Sa· 
dece Danztıde l 6lon1a ırk· 
cılafının A•ıupa ve •arp 
m~cleofyetının bir 6 Om 

tehlıkeıı yaraaarak yeaıdea 
ıallp ıeleceflot yokM ba· 
rada .erdm•t ılze •• me•
cut haklara rla yet ml etle· 
cell•I bılmek menubabll· 

ur. D 
Bu aaslk dakıkacla a•· 

•'I e•nlb• VerdGol ebetlı· 
l•tlırmtı olan ayDı mtı1on11 

' 
• etlrecellllr. BltOD yer or 

d6oyad D Fran11s ceplaealD• 
de herp etmek için aıker· 

lmlttl Onlar f raDltl ler ı• 
topıatında •e Franıız top· 
ral• açın laarp ederlerken 
laaktkatl• ceıaııDllllılD ıatı 
l&11Da lsarfl, hlr yaıa•ık 
ııllJ•• mırlletlertD baklan 
uıruaıla harp edırerlardı. 

Poloaya D••••tt .llmaa. 
,aya •eraeJcll ıullau lal& •I· 

d L blr baıekette 
,. t tCta b 
~uluD•Ut olmı17acak tr 

h bin tahbtal artera· J•DI ar k 
caktı Sldetler Çekoılon . 

felhl l~ ı D pa11l bir 
Ja•ın 

ıle teıkıl et•ı tte Dı•••ı yel d L • 
., • GD A•rupa • •D• 

de u 1 ta 
vetıDID 6olD• ıon ••D 
olar•k dıkılın PoloDJalU• 

tatla• kaldırıl•H• lçlD bir 
or .le· 
nıtletle• baıka '9ır t•J 

itldlr. 
Bu itibarla Al•anlana 

1 t 1. ııteclıklerl ııbl bir aD a m•• 
mahalli meael• me~auu ha· 
h11tdelıldır Parıı, Lo•dra • 
Moıl&ova •• tU aDda Da•· 
sıı aynı ceplaenıD \,trer 

noktHıdır . 

Hllr ıillıtıar 
Hür mtlletler f edera•J• 

ımharaıorlutumıuıd•n •••lf 
1• budutlanauzdan taıı1or. 

Bu f ederaıyo• lalr yata · 

k lıUr•• ••ne•t ku•~et-
m• ı ı ı blr lere ıaa••D mıl et er 

l.Urlyor. Y alaız bu•· .,.,. 
ları d•i•l, federaıyoa, d6· 

dGtl•tlliO•Ci tıala 
ıGam• ·• aerbeıtçe nefea al -
etme .. kk 
••Jı b r yafa1Da ba a 
telikkt edea mtlletlert top· 

luyor. 
Muahedeler onlara bizim· 

ların, e••elce 
Ktlıkya brlıtlyanlarının J•P· 
takları gibi, mGddeJ mGl&hem 

M h de•letlerlnlo taar 
ı •er k 

rud maluatları buıOn art~ 

le bırleıtının, blrlettlrmeale 
bunun okadar ebemmlyetl 

ok. Deri• ballar '1ıler ••· 
y tar 
1ıçlerıde dokum•t · 

Guardta Ne•rorkta 

bir cnlhlet zufırda su• bet 
ellere attmelerlae mtleaad• 
edllecell hal&luada, zat•• 
daha 1921 aeaeaıade yer•lf 
buluadufu bir yaade muka· 
bll T8rlıl1•1e terk etti. 

Soa •lınlerde Teeıd edilen 
Antalıya patrlft, fımabad. 

l'ranıada defll TGrlclyede 
ikamet edecektir 

AtaUhk6o nuhı\clarıaın 

tıtıhdaf ettffl zaf~r bu ıu· 
retle, kendtılnla vefatıbdan 
ıonra tahakkuk etmıı oldu. 
fıkenderun Saac• jı 6ldG. 
Bundan ıoora onun adı Ha· 

taJdar. 

ııbat• ıbrıv•ç ı&ttermfç':~~. 
kad .. r me1daadadır 

k ldıkları •••1• 
ID -aru• • 

r - L 1 Uyenler• •- utm•a • 

ZsteD ır: • 
_. "' t•••UZ rr • 811ra•• d L 

14 tem•u• ol u.ça -
anı•d• q d ~ 

r da~Gmlt de•am . e e· 
1;octh11D ? - ·. 
cel&tır.» Demedi •• " "" ' a~ıbet uo h t 1.tacak 

bunu • ır 
her ıün llu devletler 1-------------bfr örnektır. 1 
ne kadar btrl•t•k olur ara• 

hlıkelldfrler. On o kachr te 

d • tecanltf~oe 
laun ıttth• ın ' 1 
ıulh cepbetl bOtln asa arı 

d tam bir bırlık. te
araıın 11 

J'\ te,aklluz bir te· 
caouıı ve 

Üt le mubabele etmelidir 
••" . lh ,_ bu f"'tladar kı eu Aoca• 

P "'"'deoly•U deYam 
Yll J&r 
~debıiır Euun Hıtler pro 
· I oduı da hunu pek ıyl 

p• • 
a•la•rttar Bu propajaatla. 

lıy-p ıahıdetnamı 
9Z9 Yılında Balıkeılr Ha· 

cıılbey llkme .. tebtndea aldı 
fım ıehadetnamemt kay · 
!>ettim. Yenlılnl al•cıfım · 
dan eıklıtnla h6kml olma · 
dıfı alın olunur. 

8alılsu r Olıeulura 
maballHtod•n Abtt 
•ilu Haydar lıpartah 
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Balıkesiı· <tskeri s<ttı11 
<t lıııa koın is)ror111 d<a ıı: 

1 - Balıkeslrln Çayırhltar me•ktınde yapılacak 2 adet 
4 numaralı ,ar•j toıaah kapalı zarfla eluıltmeye konul 
muıtur. 

2 Tahmin edilen bedel 57920 lbe 82 kuruıtur . 

3 - Mu•akk t teminatı 4147 liradır . 
4 - lhaleıl 7 • •t•ıtoı . 939 pazarteaf c6nü .. at 17 

de Bahkeıır kor ıatln alma komtıyonunda yapılacaktır 
5 - Plia, keılf, fenni •e huıuıt ıartaameler lıtanbul 

A.•kara le•azım i.rafrhklerlle •e Bahkealr kolordu Hho • 
alma komıe1onlannda her ıGn ıorQlebıltr. 

6 - Eluıltme1e ıırebilmek tçia bu ıtbı kıymette ıoıa
at tılerl yaptıklanna dair tbale ıOoü•dcn en ez 8 ıün 
ev•el •tllyetler nafta m6d6r1Gklerladen ehnm11 ehliyet n 
elkatı teklif zarfına konulmuı bulunmaeı lazımdır . 

1 - TaltplerlD belli belıeler •• alltaacı maddede ya
sılı ehliyet •eılllaları•ı •e mu•aklıat temlaatları•ı nnl 
tekltf mektuplarını ihale ıaatladen en ıeç bir ıaat e••e
llne kadar lcomlıyena makbuz mukaltth teeltm etmeleri 
lthumu ilin o1•nur. (Poıtacla Yalıt ı•clkmeler muteher 
deilldlr.) 4 - 1 - 212 

Balı.kesir Askeri Satııı 
... t\lma Kooıisyonııııdan: 
1 - Edremld, Berıama blrllklerlnta btr ayhk ihtiyaç 

ları olaa 80 ton uaun llapah zarfla elutltm•J• konul••t· 
•aıtur . 

2 - Muhammea bedeli (Beraama uau içi• ( 4725) h
radır Edremit ••u ı,ıa (3675) lira olup lkl•f •ırdea ce• 
maa (8400) ltra. 

3 - MuYakkat teminatı Berıama '9D• iflD (364) lira 
(40) lcur•ıtur . Ecbe•ld wau için (275) ltra (65) kuruıtur . 
Olup ildıl birden (ceman lıra ( ) k11raıtur 

4 - İlaale 11 8 939 ıünii aaat 17 de Bahkeılr kor 
eattn alcaa komlıfoau btna11nda yapıl acaktar· 

5 - EHaf •e ıartlar her ıün lıomlıyonda ı~h61ebılır. 
6 - Talipleri• belli ••lıeler •• •••alrkat teminatla

rant lıa•t teklif mektupl.rını ihale aaataade• •• ıeç btr 
eaat •••eline kadar komlıyona malıb•uı mukaltllt teıh .. 
l•ei9rl lGaum• d&a oluaur. (Peıtula yalıl ıecllı•eler 

muteber tleftldır 

_____ R_ADYO 1 

AllARA RADYOSU -
D11 l g a Uzunluğu: 

1648 •· 185 ICca. 120 Kn. 
T.A.Q.19.74m. U195Kcı. 20 KYY. 

T.A.P.51,70.. 946~Kcı. 20 Kn. 

15 - 7 . 193~ Sulı 

12.30 Profram 1Z.J5 T6rlr 
•6ııııtt. 1- .... Nıha••!t 

P•ırevl. 2- Nthanat ıarlu 
- ir ııl ,ılıarardım . 3 - Sa 

aiiettln Kayaak - "lha•eat 
tarlu - Gel 16klere y6kM· 
lelim . -4 - Arif be1 Nı · 
h~••Dt f&rlu - Yanılma ate 
ti aıka 5 - Ralamt be1 -
Nıha~ent farkı - SQdtp ıO 
zlpte ey melek 6 - . .. . 
- YQrQlt aemal - Btlmea· 
dlm 6a0• ıamaene. 7 - . , 
Nıba•eot - Sas ıematıl . 

ll.00 Memleket Hat a1a· 
rı, ajaaı •e metee;olojl ha 
beerllert 13 15 14 MDstk ( ka 
raıık proiram - Pi. ) 

19 00 Prolram 19"05 M•
zık ( CbaUaphlnc lo bir pil. 
Ilı) 19. 15 rırk mlztft ( Fa
sıl he1etı ) 20.00 Memleket 
saat a1arı, ajanı Ye meteo· 
rolojl laaherlerl 20 15 · Ko 
nuı•• 20 31 T6rk •liıııtll 
( Kluık profram ) ADkara 
Radroıu kime aeı •e ıaz 

be1etl 21.10 Konut•• 20 25 
Neıelı pllklar - . 21 30 Or 
keıtra proiramınıa takdimi 
- Nıcolat. Mozart. Meadel-
11olaa H ( Ce•at Memduh 
tarafından ) :U.45 Maısık 

( Radyo Orkeetra11 - Şef: 
Huao Ferit Alaar) 1 - Mo. 
aart - Don Gto•a•Dt .. ••r
tGrl 2 - Meadel11oba - Ba. 
rti.old, ( dlrdlael ••• r ••• 
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Edremit sulb hukut 
hlkimliğin~ın: 

ldremtt hazla• •elulı A.b 

dullah Daltektal• mlddeia. 

leyh f.dre•ldln T•se• M.M 

den olup hale• tkametılhı 

meçhul orma11 bek~lıl Alt 

Rısa karaaa Maelde aleyhine 

a~hlı alaeak da•HUUD icra 

kılınmakta olaa malıalıteme

ıtnde mlddelale1haya 20 7. 

Q39 ıünlnde ıaat IO da 

mahkemed• lıp• ta •6cut et 

meıl hakkıada ıllaea tebll 

i•t icra edtldtit halde ıel 

medlllnden ı•r•P kara,ı 

teblliln• karar ••rll•r•lı 

muhakemeleri 14 9 939 ın 
nO nat 10 a talık edılmıı 

oldufudaa m6ddetaleyha 
Maeldeata •aktt mezk6rde 

ya btnat ıelmeıl •eya bir 
vekilf kanuni a6ndermeıl 

ıelmedlil HJ• •ekil de ıöa 
dermeil takdirde t:.ır daha 

mahkemeye kabul edıı .. ı · 
1erek ııyabında de•am edı 

leceyl ııyap kararı maka

mına katm olmak üzere 

ilin olu•ur. 

la ••J6r) 3 - O . N colaı -
V ı11clıorua ı•n kadnıları 

u•ertlrl 22 30 M6ı.tk (epe· 
ret Hlelulyooları - Pi.) 

23.00 Son •janı haberleri, 
alraat , eıham, tabYllit, kam · 

biye aukut houa11 ( fıat ) 
Z3 20 Mlztk ( Caabaad Pl.) 

ll.~~ 14 Yarcalıll prefram 

JORKDILI U fEMfılUZ ... 

De,rlt'f l)emir)1(>llaı·ı 8 •• 
JlCll 

İşletıııe l\tlütlii ı·liiğüııden: 
1940 Seneıl may11 ıonuaa ~adar Bandırma lekele.inde ve depoıuada mlkteırı, muhamlllen bedelleri , 11navald&at te

minatı, ekıtltme ıaaU aıaiıdakl ced•elde yazılı vapurla ıelccek kömürln mavunalarla rıhtıma aalılt ile tahmil •• tah · 
ltye iti ayrı cıyrı kapalı zarf ueulü ile eluıltmeye konmuıtur . 

Ekeıltme 29 7 939 cumarteıl rünü aıaiıdakl cedYelde 1azıh s atlercle Balıketlrde 3 ncü lıletme btauıatlakl •k 
ılltme komlıyoaunda Japılacakhr 

latekhler elcıt ltme ıartnametlnde yazıla •e~ıkalarla uvakkat teminat, bınl&a me'-tubu -.eya maA.l>u1:lar11u Ye 
tekllf mektuplarını ha•I zarfları 2-i90 HJtlı lranunun 32 •e J3 cii maddelarlndekl tarıfat Yeçbtle hasarh7arak thale 
ıGnl olao vukarada yazıla tarı b ve aünd~ •• •t•iıdak l ceCl-.elde 1•zıh ekelltme aaatleıtnd~n btr •ıat nnl ekelltme 
komteyonu relalttıne makbuz mukabtltnde lHltm etmlt bulunmaları lizımdtr . (Poıtadakt ıecllcmeler nazarı iıldıata 

alınmaz) 

Bu baptaki ıartname •e muka•ele projeıfnl Palıkcalrcie lıletme Müdürlüjüoden Ye B•ndarmada lat&1yen ı•fllil•een 
para••• alablltrler . 

Y aptlacak it: 
Mık tarı 

ton: 
12500 

Bır tonuaua mubam · 
meD bedeli 

Kuruı: 

Muhammen be · 
del tutarı 

Ltra: 

Mu•akkat 
t••fnat 
K.uruı: 

Elrıtltae 
Halt: 

10 Baadırm• lıkeleılno ıele 
cek madea kömGrünGo 
•ap11rdan eapalan alına · 

rak ma yuaalarla rıhtıma 
nakit. 
Ma•unalarla rıbt ma ıetl · 
rllecek k6mürün ma-.una · 
lardan ·uionlara tahmt 
Jt 

Bandırma depoıuada •a 
tonlarla ıelen k6m6r0n 
tahltyHI 

Bandırma depoıund• kö 
mür lıtlfferlnden loko· 
•otlf tenderlertne tahmil. 

1,2500 

5000 

sooo 

35 

10 ) 

10 ~ 

1 

1 , ıO 

4375 32813 

2150 )6875 . il 
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ltt~vlet l)eıni r)'(;ııa rı 3. ncü 
Işletrnt:. Müdiirlüğünden: 

Yeri, mtkdar Ye muhammen b delı, mu•akkat temCnatt, ekı!ltme aaatı •t•iıda yazılı cedveJde ı6eterllea '-•latt 
2490 ıayılı kaauDa te•flkan kapalı zarf uıul6 ile ayrı ayrı elutltmeye ltonmuıtur . 

Ekııltme 31 7 939 pazartetl ıüntı aıaiıdakt cedvelde yazılı saatlerde Balıkeıtrde lılet•e blaa11ada elullt•e k•· 
mtıyonunda yapılacaktır. 

İıtekltler elıeıltme ıartaameılnde yazılı •e:ıkalarla mu•akkat teminat, banka mektubu ••Ja makbuzlarını •• teklif 
mektuplarını ha•I zarfları 2490 ıayılı kanunun 32 ve 33 ncü maddel ertndelııl tarlfat veçhlle hazırlı1arak ihale ıCl•I • ol a yullarıda yazılı tarih •e aünde ve aıatıdakt cedveldc yazılı eluıhme ıa.atlerlnneD btr ıaat ••••I ek•iltm• komlı· 
yonu relılne makbaz muk bilinde t~ıltm etmtı bulunmal arı l izımdır . (Postadaki ıeclkmeler nazart dtlrlıate alınmaz.) 

Bu baptaki ıutname ve mukavele projeıtnl Balıketlrde fıl etme Yol Baı MOfettııhitaden , Manitada İıtHJO• Şefıa· 
deo paraıız ala bilirler. 

• İhale edile- Bir metre M11hammen Muvakkat i.lullt .. ' 
Balaet ocajınıa · cek mlkda r mlkabınıo mu- hedel teminat ••• u: 
buhınduju hat: ICtlometreıl: Cınıt : Metre mUılbı : hammen bf!d~lı tutarı 

lzmlr Bandarma hattı 41-50 Toplama kırma 

• • .. 66 - 67 .. 
.. ... " 

204 215 Y armalardaa klı · 
k6 ile 

!Gönenk; sıi a e 
1 h· .yetinde e 

• 
Gayri mınkullırin çık artırma ile satıı ilandır 
l - G6neoln Rihtem mahaHeılnde oturan ö 6 Abdul· 

l•b oflu Mehnıed lılaiıa 3437 ıayı l ı &ıunuD hülclmlertae 
aykm hueketlnden dolayı lnhlaarlar ldıueılne 2292 ltra 
50 kuruı para cezaeı ödemeJe mahküm ve borçlu bulun· 
m .. t hatebtle üzerinde tapu H ıdarel huıuıtyede ka yatlı 
•• Göoealo Rthtem mahalle1 tnde kifa •e ıdarel huıuılye 
de 58 numarada muka,yet •e 6t>O llra muhammen k11 

metinde maa m6ıtemlli.t tkl kattan ibaret btr bap hıne. 
Balcıbüktl mevklinde •akl •• 18560 numaraya mukayyet 
•• U&uoçınar me•ktlnde Yakı Ye 9646 numaraya mukay· 
yet ıkt parça •e dört dönüra l 35 lira kıymetinde tarla tle 
Hınaplık me•ktlnde vaki •e 2129 numaraya mukayyet 
muka1yet iki e•lek miktarında 75 lira kıymetinde bir pu
fa bafıa ıahlıp paraya çenılmeıtoe Gönen tabelll emval 
komtıyoounca 21 7 93~ tarıhtnde J numarala tle karar Ye 
rlldıiinden tıbu dört parçadan ibaret olan gayri menkulle· 
rtn tahıılı emval kaauounun 13 ocü maddesi mucibince 
•leni mizavedeye vaz tle ıatııının 2 ağuıtoı 939 tarihine 
müıad ı f çarıamba rüoü saat 14 de tcra ı. ıoa idare he1etta· 
ce 12 1 gJg tarthtrıde karar verılmtıUr. 

2 - Yukarıda tayin edılea ıGode ıayrl menkullerin 
muhammen luymetfnl~ yüzde 75 tini bulmadıiı takdirde 
eD ıoo artıranın taahhüdü bakt kalmak ıartlle ayrıca btr 
kararla temdit •e ilin edtlecel& tarihte en çok arttlrana 
ihale edilecektir. • 

3 Yukarda 1uılı ıa yrt menkuller üzerindeki ipotekli 
alualıı:larla irtifak •e dii•r alilraciarları enalu mlıblte 

Kuruı: Lira: Ltra: 
5000 148 7-400 551 ·~ 5000 120 6000 450 16 

10000 110 11000 821 17 
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Balıkesir 1\skeri Satırı 
1\lına.Koınisyonıındaıı: , ... 

l - Bahkeılr merkn bırhklerıntn btr •Jhk tbUJ•~ 
rı olan 95 too un kapalı zarfla elutltaıe koDmUftUr. 

2 Tahmin edtlen bedele (9975) lıradtr . 

3 Muvakkat teminatı (748) lira (15) lcurt11tur. . 
4 !bale 11 .8 .939 ıOnu 1aat 11 de 8alılıeılr ker •• 

tın a lma komlıyoou blnaıında yapılacaktır . 

S - E•ıaf -.e tartlar ber ıün komtıyonda ılrlleblltt· 
l•· 

6 - · Taltplerın belit belıeler ve mu•aldıat ta•t11t•' f 

ranı laa•l tekhf mektuplarını ihale ıaatladen e••el •• •'. 
bir Hat •••eline kadar ko•lıyona makbus mukabili '''. 
ltm etmeleri l6aumu illn olu•ur- (Poıtada vaki ıeclk"'' 
ler muteber detıldır ) 
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--~~---------~~~~ 
lerile yirmi rün 

. ,,., 
iç inde idare heyetine blldtrmel•rf 

eder 

S ,,.,01• 
4 - •tııa çıkarılan bu ıayrl meolcullcrlo I•' 

teecıl •e intikal harçlarıle ihtiyar edılen Ye edtlecek CJ.,ıı· 
ıatr bilcümle kanurıi ruıum ve masarıfat ahcıya atd 

cakhr. Jl•''' 
5 - Artarmaya tıttrak edeceklerin aayrl aaeo1& 11 

1,,, k~· muhammen kıymetinin yüzde 7,5 nlıbetlncle p•f • lr•.ıl•' 
••Y• mllll baoka mektuplarını 2-8 939 ıaat J 2 '!• 

lahltarlar ldaretl YeznHIDe yatırmaları ıarttır. -•fi 
~ tP•.,.. 
u - Daha fazla malflmat almak lıUyen •e !ar ,ıeı•'' 

ıörmek lıtıyen taltplerlo Gönen tnhlıaılar sıudii 
her ıün miiracaat edebtleceklerl tlln olunur. 

1 
_ zıV 

4-~ 
1 Basıldıiı J•t: VıllJet Matlıta .. ı-8allkeelr 


