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Milli Sef Ankarada 
~ 

Cumhurreisinii'Z .. Ank arada coş
kun tezahüratla istikbal edildi. 

ismet lnönii dün Ingiliz Bu
yuk Elçisi ile General O. M. 

Lundu kabul ettiler. 
Ankara, 3 (AA) - Re . 

lııcumhur ln6n6 dlin aa~t 
1 f .40 ta ıelarhnfze dlnmlı 
l•r41r. 

MtUi Şefi aettrmekte o:an 

buıuai trea ıar• ıırdlit za 
•an bsıta BDyOk Msllet 
MecUıı Reııı AldGlh~lllı Ren 
.ta olduiu halde, vekllleı, 

Pakti ıeııel sekreteri Pı krl 

T6zer, pntl müıtakll ırup 
telı •ekili Alt Rana Tarhan 

•ehuılar, Hariciye Vekaleti 
l••el sekreter! Numan Me· 
0 •meacloilu, bl1lk erkiaı 
ba .. blye tklacı relıl Orıene
"•l Aıım C6Ddla. vekllet
l•rle '91yük erk&nıbarblye 
•• milli m04afaa erklnı, An 
k•ra mevki kumandanı ı• 
••ral Kem•I G6kçe, Anka · 
ra tlentz kumandanı •e em-

•lJet midlrl •• bu 
•r•da bir çok zevatın ba 
r•nları peronda hazır bu. 
U••akta tdder. 
Reııtcamhur ve Ba1an 

loını. kendlİerınt •lllyet 
laıaduduada karıılan111 olan 
8•t•ekıl Dr. Refık .Saydam 1 
"• Ankara V allıl Ne•zat 
lıutdelaa ile birlikte tren- 1 

den indikten ıonıa keadı le

rlo! kuıılamci• gelen zeva · 
ta ayrı a1r1 ilt fatta bul11a 
muı\archr: 

Mılll Şef, mftteakıben fl

taayonun iç •e dııını doldu 
ran binlerce halkın coıkun 

ve içten tezablrah ara11nda 
Beıvektl Refik Sa1damla 
blrlfkte otomobillerine blae 
relr dofr.ca Çankaya lr6ı

kla• ıitmıılerdlr. 
Edtırne. 3 ( A A. )- Celtbo· 1 

Ankara,3 (A.A.) 
lla b~r alındığına ~öre, 

RP,isicumhur f~met İnö
nü bu ~ün öğlflden son 
ra ÇaııJütya köşk ünde 

irıgiliz Rii\·iik Elcisi ilfl . . 
Tuğ~eneral O M. Lnn-
du kabul huvuı·ruus-

• • 
tardır. 

luda Savıırona fıt.~ınd• R~ı 

ılcumhur Mılli Şdu:uts lı · 
met Jcönü tuafındfln kabul 
buyurulan Trf' kya umumi 

müfettlfl Kizun Olrlk Mallt 
Şefimizin 1el&m ve itibar-

larını Gelıboha hraikına bll

dlrm't •e halk Bü1ük Şef· 

lertnl• bt1 luyrnetil llUfatla· 
rını ıevgl tezahftrlerlle kar· 

ııla mııtır . 

Ankara. 3 (A.A..) Riya 
ıeUcumhur umumi klttpll. 

l'nden: 

Kabotajın vıld6nGımft mü· 
nu~bettle resmi Ye huıual 

•e•.at •• kurumlardan al. 
dıkları tebrlklerd•a çok 

mftteiaa11lı elan Rel•lcum
lnır lımet ln6n6 ff!tekkür •e 
mukabil tebrtlderlnln tb?l 
fına Anadolu ajan11•1 
mur etmıılerdlr. 

••• 

Fon Papen Moskovada hususi 
bir vazifeye tayin edildi. 

Pık ıinıh ıörllen hu tayin aılayisilı bir f ransız ıazetesi şuyla diyar: 

Hatnyltlar bir tıuıhüral ttn•sında 
Antaky~.J (A.A.)-Hatay de etmltlercltr 

Mecltı!nle •erd:jı kepanma AntakJa, J (A A) - An 
karara mGoueb~tlle Tayfur adolu · buıuıl 111u aJan11nın 

56kmf!D t rafından 16ndHf- habfrJ bfldirlyor: 
len telgrafa Milli Şef lo6· Sabık Hatay De•let ltelıl 
nünün •erdlff c•np Mitin Aotnl.,a m~buıu Ta1far 
Hatayda dftrlo btr minnet Sakm~n Ankara•• barelret 
Ye ıükraa ile karıılaamııllr. etmtıttr. Tayfar sılun••· 

Hatayhlar, ln6nlnlo hıtlc f1ke11derun rıtaı1onunJa, 
larandakl blylk lltlfatları fevkallde murahh•• Ce•ad 
lcar111ında, Milli Şefe kısrıı Açılrahn, Albay ŞlkrG Ka· 
fçton baft.laldarıaı •• taztm- nadlt. eıkl Mecllı Relıl, eıkl 
lerlnt bır daha teyld eyle- ımehuılar, baıkonıoloıumuz 
mlılerdfr. Petht Denlt •• dab• bir çelr 

A•takya, 3 (AA.) - Ha ze••t •e kalabalık bir laalk 
tavıo kurtuluıu •6aasebetf kfttle1t tetyl et1J1l1lerdlr. 
te Tayfur S&kmen tuafın· Tayfur Sakmen. harek•tla 
dan ıandf':rilen tel ar af a Bü- de• e•••'· k1ta btr hl.tAbed• 
yik Erkimharblye Retıi bufunmuı ye Hat•Y•D kur
Mareııal Fevzi Çakmak aııt· tuluıundan du1dufa ıe•IDCI 
iıdakt telırafı s6aciermlt hır kere daha tıh•r etmlf 
lerdlr. u ... 

çlrmlıttr. 

Haklnadakl tahkikata de· 
yam edilmektedir. 

Bulıar baılronıoloı\uluaa 
j aaenıup bir memuruD emnl · 
\ J•l mldGrllllnde ıwçlu1a 

ziyaret etmeıla• mlHade 
edllmtıtlr. Heniz tahkikat 
bltmed•ilnden ıuçluaan bll
•IJetl 1ızll tututmaktıdır. 

Çekoslovakya 
miJcatleleden 

vaz geçmiyecek 
Londra. 3 (Radyo) - Çe· 

koılo•ak111nı• 111bık Cu•
hurretll He•ef, A mertkada 
Hrcllll hır nutukta A•r•pa. 
nın mlhlm bir buhrana del
ru glttlflnl ı6ylemtı •• A•· 
rupadakl Çekoılo•ak1ahla · 
rıo harhl umumideki ro16 

0,nı,acaklarıaı ıl&•e etmtıtlr. 
Beaeı bu nutkunda ı&1le 
demlıttr: 

A nupa dlktat6rlerl aazllr 

bir halde bul••UJOt'lar. Ve 
er, ı•ç dlıeeeklerdfr • 

Ben•I· A nupada ltuluaa• 
Çekoslovaklaran mlcadele
de• yaz ıeçeml1ecelrlerla1 , 
hepılnln 1919 dalrl yel• tut· 
tukl,.rıaı da ıl•lemlttlr. 

Yurdumuzun öz parçaıı 

o lan Hata 9an anavatana ka· 
•uımaıınclısn dolayı meaal 
ark11da1lMımla bfrltkte olaı· 
hrdıinıız 11'\mtmi ve candan 
du•ru!arınıza bütln ordu 
meflıup1artle beraber mlte
ks.bıleu derJn hıuıynhmızı 
IUO•r~z . 

lngiliz Krah Altıncı Jor
Jun bi~e~ajı._ 

Çember liynın radJ~-Dt~duüu bu meııj~ı. dani!.lr i~ 
•Môdıfaa kumtııriıız bır harp yııatınat ıçın •ıaıldlı. 

Londra, 3 (A· .\.) Bu- 1 
((lf itlerin Bolşevik aleyhtarı fikirlerinde sa
inimi olduğu sanılıyordu, bu noktada da ha-

ıı yal inkisarına uğramak icap ediyor.» 1 

--. .... :!•.~; 3b~l~~r~),n· Hsv ... ·E-Sk • A t 1 k K= 1 \ 

Ankua. 3 (A.A ) - Ha 
taydısn ayrılmak iizere bu
l•n!.'lD Tayfur Saknu!n bil
tGo Hıııtay kazalıuıoa •eda 
:ı!var"Urıde bulunmuı Ye her 
)·erdP. hııı\k tarafınd11n teu• 
hliratla karıılnnmıı •e utu
rlanmıthr. 

16nkü milli hızınet tezahO· 1 

rü müoau:betıle, Boıvektl 1 
B. Çeınberll10, akı.ı m rad 
yo ~le neıredılen bir nutuk 1 

•Öylemtıur. j 
ôaı•~ktl, evveli, Modern "n, ....... m bur~d. dol• 1 rnavu u ra 1 

~.:· .. :: .. ~:ı:~: 1:~:~.-d~: F ransaya hareket etti ı 
._ Popea, lloıke•ada hu. • 

Hu zl 1aretiert eınuında 
birçok yerlerde ıliz 16yllyen 
hatfpler ıabık devlet rdıi 
nln yükıelr htzmetler ını ıfa· 

d llletlerl• 
harbin, meal e, m 
yalnız ıtilhh ku99~tlerJnio 
fttlrak etttil aolaı•azhklar-

Mec / ia dün ban. •· "•Y&I odııen.ırec•t'n' •e •• bı f ı ~---------

'liıa._,,:.r~azr e '. tavzif Pariae gitmekte olan K ro.l 
.. ;:!~~; !1~~;.~;or-;- H.... Zoğo dün Bükreşe vardı. 
''el· Fea Papenla Moıko · İataohur, 2 (Huıuti) - Kral 
t,t • huıuıl bir vazife ıle Zoio düo ekıam aaat 22 
-..1~1f edıldlii haberi teyit de Romııaya bandıralı Be 

lillael&tedlr ıuabya vapurlle K.önteoce-

l'•rt- 3 t,, ... (A ,\.) Btr çok ye bım9ket etmfıtır . Kral 
~ıa l•••telul, bu slnkl ora.lan Po1onya yolıle Frao· 

"4t ''•r111da Fon Papeo•a taya ııdecektır. 
~ '-lcında <«oe niyetle ya· Krala Kulfçe Jeraldln •e 
,.. t•luntn edılebı:ea» lcGçGk •alı11.lııd tle he111tlrr 

\,,•ı bır •azlfe ile Moılco· lerl pıeaıealer, ıara• ••zırı 
a. af...I 1 Marttnı. huıuei kltt~lert 
"')f aecetı f& yl• arıtt• .a -•• Naçl, Klaım ICoatralct, 1•· 
,._t "1•da yer ayırmakta •erlert ve klç6k rOtbeh 

"~'dr bir kaç zabit refakat etm~k · 
.. ıl .... l•HlHI, bu ıayta· il\ ~ ... a.._h tedlr 
,'t .. ıe4eı·ken ezcOmle t, aı,: Kral Zoğo Bükrtıtı: 

P•peota Aakaratla Bikre9, 3 (A A.) Kr&l 
•t41acl aa1fatia) Zolo •• Krallt• Jeraltlıa 

yenlanodakl se•at ile bir 

ilkte lıtaabuldaa bura7a 
ı•l•tıler4tr. Blkreıt• kıaa 

modern harpte bizzat ılv ı l-
k.a/a r kanununu larln de ılk tafta yer alaca· 

tını tebarüz ettlrmlf "" de 

kabul etti. mııtır ki: 
Her vataod•ııo yaztfeıf, çemberldgn 

mernleketıo oıildafaa•••• .,ar k lçlD f•tlrahat •• tatil 
d t ktedır Bu •ebep me ım e me d f samanlarımısı •erdf•I• Ce · 
ledir ki .ısleırden hepini• en, h a ı ıl n.d f 

• 1 ı 
çea er ıun • • mu il aa 

1 ede• ••1'• •erm•J'•• a n ya· milli htsmette ae lf 1apa 1 

ı
ı rı•ıodaa faalası de•lete •it L 1 sılııt rol .. huında yeni terakki ere 

.. •l ecef lalz •• ne 
ola• bank" ••Ja mtııe11818• O!'nırabtleeelfnla soruldu ıahlt olmaktadır. B•ıka ıös 

Ankara. 3 (A.A ) - Bft16k 
Mılleı Meclisi bu sGals• top· 
lenh11ada mahsuı bir k•••• 
:&le clevl•tt•• btr hak temta 

ler memurlaruun maaı "f! Stzler ce••P 9 erdfnl• ve otr ı ler ill•• ed•cek dellllıa, 
GcretlMıle hizmete ıırtılerl kaç ., 1,ıode mldafaa lcu• yaloaz bu huıuıta m11Jeıte· 
•e terfi 111ullerl laaklnDdald vetlerlal btr mtl,on 250 bin nfn ılze bitap eden bir ••· 
kanua llylbB11nın' 2 el mG• ılnlllil He tak•IJe ettlala. ••Jını ok•~J•caiım . 
zakereıl•I yaparak kabul Mılll lalzmet 116nlllllerC. Burada 8. Çem .. erllJD 
etmtıtlr. nlo ılsterdlil ferafat •e va kraha kısa bir meHjıaı ok· 

-.. -.-r.-lk_a_m-et·-t-e•-,-.-.-r.-V-a-rı-0-.-I t•aper•erhk alhnlyetl laer 1 umuıtur. Kral bu meHjıa· 
••Ja 11ıdecekler •• oratla• t6rl6 taktlırl• fe•kladedlr. j .la, ıer.k kendlıtnla ı•relr 
da pek muiatemel oluak Bır foklaranıa, vata•• mi- j krallçeıtaıa bu ıün Hyde· 
fraa1&J• ı•c•celaleultr. oıılr latsm•t iti• talim ıir (S••u tldacl aayfada) 
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lngiliz Krah Altıncı Jor -
EHİ HABERLERi jun bir 

( Baıtaraf ı b!rlnct ıayf ada) 
Parlrtald muhteıea>, ıeçtd 
reımloe ıotıraktao du,.duk-
1arı büyük wemnuolyett bil· 
dlrmekte ve ba eeçtt resmi 
ota vatanı laer tirli ihtimal· 
lere hazır bulundurmak için 
bitün vatandııların azmini 
ıı ö ı t e r d i i 1 n t ıö yle 
mektedtr. Kral aynı zaman· 
da ıönüli6lerin ıı6ıterclfil 
ferafat ve vatanpernrllk 
zıhnlyeU kar111ında hayran 
hfıaı da tf ade etmektedir. 
Kral 111• me11jında, bu ıö· 
•llUUerfa karılarını da 
unutmnmaktadır . Ztra buo 
lar da kocalarının kendi 
ya Yalarında g~çlrecekler l 
taatlert milli hizmete tal.ılı 

et mel erlae mlıaade etmek 
le blJ6k feclaklrhkta bu 
lunmuılard1r Kral berkeıln. 
Yataaıa emniyetini temine 
hldlm eldutu•a vfcda•ında 
blııetmelıle bu fedaklrlık 

larınıa mülılfatalarını g&ı 
mekte elilaldarını da ayraca 
tebarlz ettlrmlıtlr. Kral 
nllaayet vG•ude ıetlrdea 
mıltıl mevauu babaetmlt ve 
ıeaç efradın ılrdılderl aer · 
Ylılerlo y6lnek ananeleTIDe 
l&,ık olduktarıadan tüphe 
etmetllllnl de bıldlrdtllten 
ıonra meaajıaı t61le bitir 

F ranıu. gaze.eıl yazıyor: 

f mıiyıt sistemi tam bir 
hıldıdir 

Parlı, 3 (A.A.) - Alman· 
larıa Danzııdeld f aalı1etın· 

clea babıeden Patit Parlılen 
ıaHteıl dtJor kt: 

Hariciye Nasırı Bonnet 
don Almaayanıa Parlı bü· 
Jflk elçlıl ile yaptıjı g6rOı
metle, Daazlıde VP ıarkta 
ye llllhaııa PolonyeJa kar
tı ll••alaraa f aah1elerl ile 
alllıadar lnıllız - Fnnıız 
batU barekettnl keadlılne 

blldırmlt. loalltere ve Frannyı 
Polonya ya haihyan taabhftt 
lerl batırlata111 ve bu tat!h 
hüdGo zamanında tamamiy 

le Jerloe ıeUrJleceflliıl de 
ili•• etmlttır. 

lıte A:lmaa1a 1 Danztg hak 
kıatiakl Hıtler pllolarını tat 
bık •••kllne ko•uldufu za
•••, bir blrlal takıp edecek 
bldıHlerln teıelı&l6ndea ta 
mamlyle bt116n haberdar 
edilmrı bulunu1or. Bu ıuret
le •ler dıtlmaliertn •• fena
ıı bar ıiJın tahakkuk ederee 
biç klmte ben bunu lıteme · 
dım dlvemJyecektır 

Malin ı•zeteıl dı1or ki: 
Bir kere daha hatırlata 

hm ki , Daazıı ıtatüıü de 
'tukua ıelecek hıerhangl bir 
cleiltlkhk, Franıa •e logıl 
terenln Polooyaya kartı 

olan tam ıarantlleıl maka · 
nıxmaaıDı harekete gelire 
cekUr Bu heır~kete g~lme. 

Danzlı ıtatüıünde gerek 
hariçten atllh kuYvetly e 
rerek dahilden tek taraf la 
bt1' karar veya bt!' kurnaz 

lık vuku• ıelebllecek her 
tDrlA tahavYiil tçın mute · 
berdlr: 

Devlet tdareıl 1 her ıeyl 

16a ônOode tutmak demek 
tir. Eter dünkü na-zu lu 
mecllılnde Danzlgde b ır 
hükOmet dubeel yapılacak · 

mıı gibi dOı6n61erek bu 
"a:alyetle a lAkatlar ltisumlu 

• e aJI • • 
ı mittir 

Hepiniz blllyonunuz kt, 
bizim müdafa kuvYetletl· 
mtı; btr harp yaratmak fçln 
def ti, fakat ıulbu mubaf aza 
etmek tçladtr. Mflletlerlu 
hep alrltkte arkadaıca Ye 
ahenktar bir tazda Jltama · 
yı öğreneceklerine ümidimiz 
vardır. Maamafth memlekc
Umlzlu emotyetl•I temin 
rçln hiç bir ıeyl ihmal et · 
memeie azmetmlt bulanu 
yoruz Milli blz111et g6D61f Q_ 

lerl bu eıere, medyunu ınk. 
ranı oldutumuz btr tarzda 
yardım etmektedir. 

KralaD mel8jıo• okuduk
tan ıocra, Baıvekll Çecn

berll1n bir kaç kelime da 
ha ıö1lt1ecejlat blldtrmtı 
ve aynen ıu ı6zlerl 161le-

' mittir: 

Ltıe veÔğ · 
rt:lmen ol.u
lu talebesi 
dCiadeo nı 

haren aıker 

ilk kampl11· 
rına çılrmıt· 

lerdar. 

Lıae tale 

betinin kam 
pı Raılmbey 

çlftltjlnde ku 

rulmuıtur. 

6 

ı 

1 • 

Okulların geçen senelerdeki kampından 

Ôfretmea okahı aııiiaalt bir fer bula•adıiı içi• okul 
.. ahçeıtncle kamp kurmuıtur. Her tkt kamp 20 •tin de· 
vam edecektir. 

Bir gencin 
muvaf f akıyeti. 

mu al-

M h ile bekcile i dün 
tihanla ayrddı . • 

1 
Bekcilerin yeni teşkilatı dan

den itibaren kuruldu. 
Yeni bekcillk teıkllltt iç 

in alıaacak 20 beLrct, 2 bek· 
el batı,2 tahııldar Ye bir mu
huıp lçtn dün ıaat 15 de 
VJliyet Umumi Mecliıl aalo· 
nunda imtihan yapılacak 

t11. 

Emal1et Midlr6 Hayri 
lrdelln rlyaaetlntle 1apıJan 
bu imtihana 10 kiti mira 
caat elmlttlr . 

56zlü olarak J•pılaa bek · 
tfük tmtlbaaıada kazanaa· 
larciaa 20 kiti bekct Ye 2 
ktıı de bekcl baıt elarak ay · 
rılmııtır. Beke.ilerin 17 ıl 
halilaaaırda laekcı bulunmak-

5 klıl •üracaat etmlttfr. 
lmttlaanlarda kazananlar 

dünden ttlbuen nzıfelerlne 
baıla mıılardır. 

Bekclluln beıap ıılerlae 
bakacak olan mulaaatp Em· 

niyet Dlr•ktörlüilDde Yazl· 
fe ıörecektlr. Talaılldarlar 

mulaaıtllla emrlncle olacak· 
tır. Bekol •• bekct baııtaraD 

mıatakaları Emal7et~Dlrek 

törliji tarafaadan teıbJt olu-

aacak .. u mıntakalarda ka-
rakol koml1erlerlaln ıdar• 

ve mClrakabeıl altıada llu
luaacaktır. 

Kritik ye telaltkell bir de. 
vlrde 1atı1oruz. Bız ıulb 

ee•en bir milletiz Fakat 
yanlıı aolaıılma11D ve lü
zum ht11edtllrae, ge
rek bize kart• olıen ıerek 
lıtlkllllerlal sarantt etti ide. 
rtmfze kartı olıun yapılaca" 
teca v6ze muka •em•t ıçra 
bütün aıklettmtzı teraziye 
koymafa hazır olmadıiunıa 
tanılmuın 

Gençlerlmladcıa En Yer Ça · 

vuıollua•• Tıb Fak6ltealnl 
blrlnclhkle bltlrdlltat •• aat· 
ma 11tajı yapmak 6zere Ada 

naya ı•deceilnl ôğıeodlk 

';JZiraat 
limlerine veri

lecek ücret. , tadır. Tabıiltlarhla 8 ktıl Ü• a1an aılaa1ethıdeld bek· 
el lcretlerl laalktaa tabıtl· 

darlar tarafıada• makbus 

mukabilinde toplanacaktır. 

İtalya Harici
ye Nazırının 
ispanyaya se

yahati. 
Madrld, 3 (A.A.) - ftal· 

1a Hariciye Nazırı Kent Cı 
ano, l O temmuzda Bıue
looa ıelecek ve lıpan1ada 
kt aeyahatt, 23 temmuza 
kadar de•am eyh1ecektır. 

. 
lngiliz Kralı 

Mısıra gidecek. 
Londra, 3 (A.A.) - «Sun· 

da y Elupre11» ı•zeteaıaın 

Loodra diplomatik m&bfd· 
terden aldıfı malumata at. 

Ceaç doktoru tebrik ederiz 

....... 
Dukkanların 
kapanma 
aaatleri. 

Bası çarıı eınafı daJd,ln
ların akıamları muay1en 

zamanda hep blrclen kepa
tılmaaı mecburl1etlnin ko· 

nulmaaını ıierl ıürmektedtr

ler. 

Ctyıar bazı ıebtr!erdc de 
tatbik edilen bu uıulOn iı· 

t•ntlraealae ıebep eıDafın 

Ye 1aalarıada ç lııao tıçlle. 

rln lıtırahat edebilmelerine 
tmkln verılmeaa içindir. Bu 

nu düıGnen dükkin tabip 
lerloden bazılaruaıo bu hu· 

ıuıun temini malu dlle Be 

Ziraat Vekllett 1 ziraat 

muallimlerine, m6cadele 

lekolılyenlerlne Ye pamuk 

koatrol memurlarına hayvan 

1em .,edeli vertlmed hak 

kında bir kanun projeal ha-

zırlamııtır. Vekalet 

D!n haznlanmHtDı 

aeb•pler liy ıba&ıoda 

clemektedu: 

«Vazifeleri h~aiH 

proje- • 

mucip 

ıöyle 

daimi 

ıurette memuriyet mıataka

larıada ve lüzumu halinde 

memuriyet mıntakaları dı

ııada ae1rar olarak iıtlh -

dam edtlen ziraat muallim 

lerlaıo ılraat mücadele baı· 

tekalılyen Ya tekntıı1eole

rlala ve pamuk ko•trol me· 

murlarının laarclrab ve ma· 

ıarıfı zararl><elerl harcırah 

kararnameıloe a6re 6den. 
mektedtr BualarıD tedarik 

edecekleri hayvaalar için 

yem bedeli v~rllmeıl bu 

tediyeden temennide buluna- memınları aeyyu bir hale 
cakları aalaıılm&ktrıdır . 

----... 
ıettrecelc •e aynı zamaada 
harctrah ve dtjer maaraf-

mlracaatta buılaamuı. mu · 
•affak olaalardaa lktıl alın 
mıı, btr mubaatplık için lıe 

Baaın Bırlıği 
kongresi 10 
temmuzda 

toplanacak. 
Buıa Bırllğt ko11ıreıl 1 O 

temmuz pazarteaı ıüoü 

An karada toplanacaktır . Bu 
na dair Dahllıye 'vekileUn-

deo aıcfıdakl telıraf ıel 

mi ıtır. 
l - 14 temmuz taribl 

ve 35 l J n11maralı Baaın bfr· 

ltfl kanununun A fıkra11 mu· 
cU11ace fe•kallde kongre 

temmuzua onuncu pazarteıt 

ıO•i aaat onda Dahlllye 

V ckiletınde toplanacaktır. 

2 - K.onıre, bB11n idare 

heyetleri ile hayılyet dh'an

larını eeçecekttr. 

fen btldfrdlflae, lnıtlfz Kral 
Ye Krallçealnln öa6müzdekl ı lardaa taaarruf t•mla edile 

3 - Vall1etıntzde çık 

makta olan ıazote Ye m.c. 

muaların murehbeılan konı· 

reye itllrak edeceklerdir. 

aene baılanııcında Maaırı 

ziyaret t;lmelerl pek mohte· 
mel dır 

Amerikanın 
yeni tayareleri 

lcıkh b1r ölüm. 
Sabık Huıuet Muhasebe 

B•ıkitıplerJnden merhum 
lımaıl kızı Semiha don Ye 

fat etmttUr. 
Henüz yirmi yııılarında 

bulunan merhuc.te Kepıü 
duo taoınmıı ılelerZnden 

Hyde Park 3 (A.A.) - Şnket Telıeltoilunun eıt "'" 
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yeni muharebe tayarelerl 

1atın alınma11 için harbiye 

nezaretine 293 mflyon dolııır 

tahslHt veren kanunu im 

za lamı ıtır. 

arkadaıluımızdan Cevdet De
mlrayıo baldızı buluouyoıdu. 

Bayan Sem.ha dotum oett
ceıtade haıtalanarnk Doğum . 

evıoe ıettr1 1mlt. fakd ora· I 
da Dofumf:vinln gerelc Baı 
hekfmt Halid Ozclfn, gerekse! 

ı bemılrelertn bltün thtlm~mla-1 
bütlin tedbirler tnulp edıldıyıe~ rına raA"men kurtarılr.mıyerak, 
hu boyle bir tbtfmaltn muht.k·ı düo kaldmJdıiı evde ~rdınds 1 

kek ıurctte oiacaAı demek beniz on aiin16k yevruıurıu 
değıldfr . fakat her hılde 1 bırakarak baye. te. göı:ıerJui 
btzlera her t01l6 ıftrprtzden , kapQmııllr 

uzak tutmak jayellnt f9tfh Paı• camUnde o mazı kı
daf e,lemektedır. Ahnau hndıktan ıoora otomebllie 
kararların heyeti umumlyeıl KepıGde ıönderilerek orada 
ile emolret ıı!ıteml tam bir defocdılmrıtfr Merhume1e 
halded,r. Bu 'kararların en Tanrıdan rahmet dıler, y1.1 

mlhtruleı• tlmd!ltk dlıU tu · kınlarının acılarıoı paylaıı -
lwl .. ktadır. rıı. 

cektlr » 
Projeye g6re, ziraat mu· 

alltmleriotn zıraet mfldadeie 

baıteknlılyea •e teknlıiyea 

4 -· Bu murahbaılcra vl

ll1etlerdea •elecelder için 

vJllyctçe fotoira flı ve tH· 

dıklJ bırer Yeılka verJldtil 

takdirde •ili.yet merkez lı· lerlaln, pamuk kontrol me · 
truyonlnrmdan bilet Yerıla 

murlemoıu Yazlfelerı icabı 
cekUr. Bu biletlerin bedel 

tedartlducı mecbur bulunduk . 1erı merkezden teıvlye edi-
lan hayvanlar ıçla ttydn on 

liraya kadar yem bedeh ve · 

rllecektır. Mezun buluaan 

lara meıuntyetlerlaln üç ny 

dan fazlaıı fçlrı ve hayvan 

larını elden çıkaraalsra ye 

nlı oi h;derık rıdtaclytı kadar 

TCID bedelı v•r•lmt 9ecektir. 

Yem bedetierııaden hıç b!r 

verel keı 1miy cekUr 

- -
(mniy ti iki 

BD.lya emn ;1et 

lımııU Erkan 11 

. 
aym. 
komlıerl 

h len iı-
tanbul pollı mektebtnde tah 
ılldf! buluoan ochrlmlz em 
niyet k adrotuoden Aziz Ôz 
ytiit naklen lıtaobul emnf · 
J•l lradro•uaa •erllmlıt r . 

lecektir. 

5 - Reımi gaaeteler adı
na kongreye ııUrak olunma 
yacaktır. 

6 Gelecek murahaas . 
lartn ııımlerlnln ve lıanıı 
lıtaıyonlardan bineceklerl 
n o btldlrllmeıl. 

---
Hararet ~erecesi. 

Meınlekette btıvalaran 11-

caklıiı devam etmektedir. 
Şehrimizde bava d6n klı 
meu ıer!o geçmekle beraber 
31 dereceye keder yüfuel 
mlıtlr YinH dün ııcaldık de· 
receal Nuıllt Ye Akhlıardl\ 
34, lzmtrde 35, Aatalyad 
36, Dlyarbaluroa 38 ze lsa 
dar çıkm11tır . 

Sındır gıda 
pehlivan 
gürefleri. 

Sındırıı, (Huıuıi) 

Halkevtmız taraf ıadan tertlP 

edtlea yallı pehlivan ıl · 
retleri çok heye•aolı olmuı· 
tur. 

Güreıe lurktan fa•la peh
llvaD tıtırak etti. Türkcye'"' 

ntn namlı pehllvaalarındall 

hemen hepıl gllreıt• buır· 

dı Baıa Sıadırıılı Şerif -
Af 'eni• Y ar•mcl6nya Sül•'' 

mao, Müliylm - Molla Meh" 

met, Maal•alı Halıl-G6a•O· 

lı Arap HiheJID 1Greıt1let· 

NettHde Şerif tle Haltl bat• 

kaldalar Baı altına Gö••oll 

Hamdı - Sındırı•lı lbrahtll' 

Ga•ar, Maalıah Ahdi11elllll 

-BalıkeılrU Ramazan çık 

talar 

Yapılan hazırlık ve ter 
dlll 

tipten baik da, pehl!vaDl•• 

aon derece memnun kaid•" 

lu. 

- -·--

Aakerlik pa" 

ra cezaları• 
d•'' Aıkerllh. medlıl veya 1 

o· 
heyetleri tarafından hOk10 

lunan aıkerlılc par• ces•1' 
d' 

rını vermt:ve•ler bakk•0 
-

tahılh emval kanunu hiik• 
~- pıl• lerfoe aöre tokloat ya 

• eı · 
cakhr. Haklarında par• 

1ıe' zuı hükmolunup .la a• _, 
.... ı .. 

ltkten thra~ edıleo t• !J' 
ot• hakkında para cez••1 ı· 

urd" kiimsyetlerl yerJne 19 <fi 
y~cekth. Para cesalarrll• , 

Jfl•1' recek vaziyette buluP ,,. 

l ·0 de lar lmme htzaıet erı 11 
gıb•· 

hıtırılı!mtyacakları -'' 
Jl ol" zaları hapaede tahv ;· 
il s• mıyıınla.r !çln mürur ,..,, 

oı müteakip tel'ktnl cıla• 
ghiflnekttr. 
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BAL AN 
ANTANTI E 
TÜRK YE 

Bir taraftao d üny& vaziye

ti ve diğer taraft o d Ha · 
tay hakkında Fraoı ile 
memlekettmtz ara11oda a k 
dolunıın anlatma dolaylılle 

Fraottz ı zetelerlode mem 
leketlmlzl alakadar eden 1a · 
aılara teıııdflf olunmoktadır. 

Bu yazıların, tarih ıırB1l7le 
huliıaları ıunlardır. » 

«Berlın parçalamak lıtl )'or 

ıerleYba11 altında Parlı -
Soır l 9 6-939 gazeteatad" 
çakan blr fıkrada ıu mü ta · 
lealar tleri ıürülmektedır: 

Pranıa Ye laılltere halt 
.. •:amia ltlr taraftan TGrkl
Je ye dll•r taraflaD da 
Se•1etlerle mOukerelerde 
bul•amaktadarlar. Bu miza 
kereler tahmin elund•iun 
elan daha al1ade UHJIP ııt
•ektedırler. Buaun l~ln ba· 
:tı ktmıeler ıevlnmekte, ba
:ta klmHler de, mOzakereler 
deYam etmekte olduiu bal· 
ele akamete uiramalarındao 
•e lkıbetla feno olma110-
dıa korkmaktadırlar. Bu 
lla6ukere hakkında laerkea 
latedlil ılbl dlıGneblltr Yal· 
ıuz bedbıalerln ve mubnlıf · 
lertn unutmamaları icap 
eden btr ttı)' yardar: Sulh 
cephealıain dGımanlerı bu 
tnlzakereler&n akım k lm -
l•rını lllemektedlrler· Bunun 
lçlıa Almr.o propajandaaına 
lcar11 ıcbümQzll dört açma 
lı11z. Alma• propajaada11 
ll11adı,e kadar biç bir ısa · 

llaan lau kad&r faal Ye b11 
kadaı: teznlrkir hareket et· 
'-•aıııur Almaaye, laıılte 
'•lllo T6rkıye Ue ııır:ll btr 
'"'•tma &kdettıjı haberini 
11•• etmlıtır . Loodra ba ha 
'-•rı Yaktande tekzip etti. 
~l .. an1anın takıp ettiil ı•· 
h açıkhr ve Franaa Ue la 
ttltereotn aratnu bozmak 
'llltllae matuftur. 

Peut Pariııea 19 6 939 
••ıeteıl«Tirk orduıu tıttaat 
:dUecek bır ku'f'fetur aerleY 

il ''1 altında ordumuz bak 
'llcia fevkallde ııtaJltkira· 

\' ' bır makale n•tretmekte-
•cl .. 
l lr. Malıialeoln batında 
ta''" orduıuaun illJlttea 
'rl olduju tebatüz cttırU 

:•lıate; otoriter memleket er 
•' ... batta Belırad, Sofya 

b~t~A.ttaa ıtbl payltabtlarda 
Qlc( •okakıar zabitlerle do 
Qrdul.:tarı halde Türklyedc 
d l.lllun ıayet ae11lz ve H 

)'•ıı bir truzd çıalıttıiı be 
,._ l ''b o unaıc ·tadır. Makal 
tQ,·~~ l:.outı k oubaud dı-

"'= 
l'G it ~'"llı.r aakerleri orta boytu, 

ı, .. 1 • Z•yıf ve adoleU, 10z· 

'l'- ltineıttın bron:r:laıa:uı, 
--~~/~ten uzak, fakat uç r 
~~lll ilreket eden teylerdlr 
lıtltJt ''1 IÖrdüktea sonra ha 
~'-"a il bır ıual 11eldl: Son 
ı,, -Q\lrd" akdetttilmlz ao 

.. ,. l 
''~ot• cır her ıeyden evve 
\. 

1 lbabtyette oldukların· 
•ı, 1111Gı,t4:lmetki.r milletle· 
d"- tQ(idllf •11nda Tiirk or 
l \l•u 
it? '1 ll Yardımı ne olabl 
~il: " •ua.ho ceyabı tU ol 

l' &-. 
' Çols_ ıcuıtz ordu yenl 

,,._,~'~• b llı baıh bir rol 
•llta4ır. Balka• orclu 

TOKDILI - 1 "' 
.... , - -

~
0

md 1 
~ b, . • .. . Alm·ınların tatbik değil 

an J e mag, • .; kat izah ettikleri 
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ları ar eıode TOrk ordusu 
d a mazbut, en c td di ve ko 

Kudüs kapıfannda yüz bin- Asüri askerinij sı, ... ıı. bu ·~p "::,:::!: ~~:.:.kk::~:·~··1~~ .. ı.ı'; 
Öldüren melekler değil, SİVrİSİneklerdİ· hüküm süren ~uııımfhuıala de Alma•J• ile ber tld ta · 

btllyell h rbly eıi e-n çok 
olan ordudur· f ürk orduın 
ouo doıları ona tıtınat ede 
bılirlert Jüımauları da onu 
dikkat aazarınd bulun.tur· 
mak mecburiyetindedirler' 

Muharrir Fran1anın Türk 
orduıunun dost o ldutunu 
tebarüz ettirme te ve TOrk 
aıkerlerlnla çev!kilil ıayreU 
Y• tahammülü h kkıDda 
çok eltayııkar ne ıöz!er ı6y 
iemektedcr. Türk aıkerlnlD 

t6lıretl JeD\ bir ıey detıl
dır. Fakat btliamtyeD Itır 

t•J vana oda bu aıkerlere 
kumııoda etmek terefıoe 

mazhar bu1unan Türk zabit· 
lerldır . 

* Yabancı memleketler Ha-
rlclye Nazırlarının Ankara 
yı slyaret etmekte oldukla
rını •e Mmr Hariciye Nazı 
rıDıD Yalovada lımet loöoü 
taraf ındao huzura ke. bul 
cdtldıkteo ıoora Ankftr yı 

:alyaret etmealnln taranı dık 
kaıt bir hi.dııe olduğunu te · 
b~rQz ettueo (Er Nouvcll · 
Parıı 20-6-939) tU fıkarıerl 
ileri ıürmektedlr: 

Moohö koofcran11ndan ve 
mtllet er cem1ycıtı ne dubu 
l6adeo beri Mı11rıo vazltell 
oldukça deaıım•ıtır . Mıeır 

Arap ve M61i6mau dünya 
ıınıo b r merkezi balını al · 
mıf, SOveJf kanah üzerinde 
ki blkimlyeU ona g ttlkçe 
büyümekte nlen btr rol ver· 
rasttır Akdeoız bidtıel ri 
DıD lnkı111.fıoda bu rol, Tür 
kıyeahı botazl rda b iz ol· 
duiu role benzemektedir. 

Süandtk 'fe tUUk ııbi 
mezhep miibayaoetlert Mıur 
ıle lrao ara11nda 11brıyet te · 
ılı olunmuıua mant olma-

mattır. 

Bu 11hrıyet Mıaıraa S•a
dabot paktına lttlrakı ncll · 
ceainı verebıilr . Türkl7e li. 
ık bar cumhurfyettlr. M111r 
ile hılifetlo yeniden teaıı 

oluoma11na mubeal ıf olmıyan 

bJr memlekettir. Türkıer ve 
M111r ılar bırbırlerty(e lf bir· 
lti ınde bulunmak •e birle· 
tmek huıuıuada karııiıkla 
me7lller ıöıtermcktıdlrler. 

Epoctue - Parla, 20 6-939 
halyA ve Ah.aanyaoıa yal · 

aız Uzak Şar~ tld değtl , Ya 
kıo Şark lie dabt ollkadar 
oıbukluını lbnhsıuduo, H il 
dclduduo ve Ira" krnlanıo 
blı Dmucaaınıo Hıtler l &ty14-
'et etttklerınl tebarüz etti
rerek, Arnıı vutluk ı11altyle 

d ht ıablt olduju vcçbıle, 

mftılümaoltk d&ayuıorn en 
ziyade Almanya. ve halya 
tarafınd n tehdıdc maruz 
bulunduiuou beynn ~d,Jor. 

Sofya Onlvenlle•lnlo ,,Hin· 
ci yı ldönfimünün kullulan 
maeı mera•fmtndc hazır bu· 
luomuı olan Fr .. 011z r ıcalto · 
dan Juetln Godart Bwlga fs 

tna hakkında PeUt Parlıl~n 

zO 6 939 gaıeteıılode ya7dı· 
I• bir mekalede Bulgaris•a· 
nıo tahakkuk ett trdtğl te · 
rokkllert tebarüz ett rd ıkten 
ıoDrA tU ftklr ve mütale la-

(Senu dördüaci ı&Jf ada) 

Yaz geldi, bir çok yetler· 
de ahalı ılvrlılnekle müca· 
de!e edtyor, ilaçlar 11luyor· 
lar, cibinlikler kuruyorlar. 

Fakat ılvr!ılnekle mÜCI\· 

d ele eden l!lde ılz, b z de -
ğılıı: Koca devletl~r bu 
mücadelede mtlyoolar har 
cıyorlar. 

Haktkateo utma 'fe onun 
kfiçük f kat kanatla bir 
la ızmtekar olan ıtnf ılnek 

aaırlardan beri lnıanları 

me11ul etmfı, bir çok hll· 
kümdarlar bu hutalıla ve 
muzır ıla~i• mailOp dOı
müıtCır 

Mı llddan 700 aene kadar 
evnl Aıutl bllkOmdarı Sen 
neıerlp Kudüae yürüm6ttü. 
Kuv'feth bir ordunun baıın 
dıa bulunuyordu. O devirde 
ki ordularda bu ıiink6 ordu· 
lard& bulunan al&çlarıo htç 
blrt yoktu. Onuo tçlo, asker· 
lerlo 11hbntlot muhafeza et 
mek. ve biyük mevcutlu 
orduları uzak meufelere 
erlttlrebilmek ko\aJ bir it 
dejlldl. Seanaterlp denin-
de, betti ondan ıonra a11r· 
larca, taaanlar 11tmaya kıır· 

ıı mücadele edecek bir çare 
bllr.o yorlardı. Bununla be· 
raber, c~nubl Amertkada 
kınakına nebatı mebzul bir 
ıektld yetltlyordu. fakat o 
zamanki lo11nlar bundan, 
11tmnya karıı ilaç, yanl ki· 
Din çıkarılacağıoı bılmt1or· 

1 rdı . 

Sıtmaya kaıtt kınakına · 

dan lli.ç yapalablteceil oa 
dan ıonra da daha a11rlarca 
laaaolar için meçhul kal 
mııtar. Bız ıeleltm hlkiye · 
mize: 

Kudüa t ıe d~nJzden ıeklz .. 
y(iz metre kadar yükıekllr 

'fe lklımı yazın btle ııtıbe· 

ten ıerlndtr . 

A.Cht &ıkerlerl ErdOa va · 
dlılnden geçerken utmaya 
lutulmutlar ve Kud6ıe ka
dar gelip bu 1ükaek mınta · 
kaoın ıofuk rlsılrlarıoı ye 

dıklerl ııbı, 11tma ile halıtz 

dlıerı viicudları tahammül 
edememıı ve blnlerce1l btr 
d .. n 6lmOıt6r . 

Aradan aaırlar ıeçtlkten 

ıonra, umumi barpde loıl 
ııltz orduıu Erdiin ç6llerınde 
ayal tehltke ile karıılaımıı, 
fakat ııtma ile mOcad~le 

uıullert zamanımızda çok 
ilerlcmlt olduiu tçlo yOz 
btnlerce ktıtnhi öl t.imG ııbı 
f ellketlerln öoilDe ıeçllmtı
Ur. Buaun'a beraber, lngl
l ız orduıu Suriye ç6llerfnde 
ııtma yüzüoden birçok za· 
ylat vermtıtlr. 

2600 Sene eY•el Aıtlrl or-
duıundan y6z bin kıtının 

kurban 1ıtt1it bu aahada 
buıün tlddetll bir ıtnlılaek 

ıaücadeleılne ılrltllmlttlr 

Mılletlu cemiyetinin aıt 

m• mücadele komiayoou, 
her tarafta olduiu ı&bl, ora
da da ı•alt btr faaliyette 
bulunuyor. 

Sıtma mOcaıiele komlıyo · 

nuuun ııtmal~ mıatakalarda 
halka tanlye ettlfı uıu\ 
11tmaya tutulmamıt bulunan· 
lar için 16nde 0 .40 ıram, 
11tma1a klmıelerfn teda Yiı l 

lçln de 5 tli 7 ıiin zarfın · 
ıOnde 1 30 ıram klatnt al-
maktadır. 

Seoo&ıcrlbln orduıu Eulüa 
vadiılol ıeçlyer, Yuda dai· 1 

(arına dotru ilerliyor ve Ku 
düıü rnubuara edıyor. 

ŞüphHta .Aıurt hlk6mda 
rı, zamanında kinin keıfe· 

dıimıı 0!1&ydı, aıkerlerlnt 

Kudllı memlcklerıotn eUndea 
kurtarablhrdı, 

Hakikaten 11tmaaın, er
dularda yaptıjı tel af at pek 
çoktuc. MHell umumi harp 
eıoaıaoda, 1916 ıeneıl tem · 
muzundan klnunue•Yeltae 
kadar altı ayhk bir middet 
sarfında MakedonJ• ordu -
ıundaa 60 bin f raaaız H 

kert ı•tmaya tutuh11ut 1 20 
b tn kııt Franıaya ıönder 

almıı ve cephede yalnız 20 
bin kııt kalmıotı . Geueral 
Sarrail harbiye n1!zart:Une 
g6rderdlil bir telırafla: «Aı-

Hıklyenin bundan ıon· 

ruını ehaoe tarihlerinden 
okunaoız Kudüıü muhafaza 
eden meleklerin bu d6tman 
orduıunu bozıuna uju.ıttık

luıoı, bir gece içinde Sen · 
Datertbia yü~ bin askerlaln 
bırdeo telef olduiuau 61re · 
DhllDll: 

Hcrbaide meleklerin böy
le bh 1•1 yapabıltcei••• 
laaamaz11oız. 

bir çok umumı me rafıa aeffne olarak ıey,.I 
na tlir ü tOrl6 tefılr1ere m•· lıttr eıJ• •ll»atiel"... ıı · 

bu ylz- L rkl 
ruz bırakılmaııP• ve l uımtı b•laaa• ce••111U ı• 
den efklrı umulDIJe•I• • k de•letlerl bir •••c•J• ka · 
datılmaıını netıcelencltr•c• dar 1ıdermekt• Ye ... ..ç 

,.bebl• L--' 
Yazlyetler çıkmatıD• l 'fasıyett• a•a•l,et 1tı ... .-
yet 'fermektedır. Bu ıuret • le bir tecadda temi••• 

bl ~h~ 1 bldtıelere baıka r .,. mlmkl• kal•alltadar. u 
Yeril melde •• bunu• aıt1ce· ..:ı--letlet ua11 tı ~ırhl ... • 

uaJ• .... LI 
ılnde de keadllerJn• • boa•l••llDI •• w,ı. • r 

l çıs••t yen bazı preılp er 11 t.ırllll••• ıellfmell•• •a · 
ı ketler• Ld f d laer olan bir kııım mcm e bl •I olmayı lal•• a • •• 

tamamen bakıı• olarak ç baaıt laarlol bir •lulaale· 
bir zam•• meYcut olan:• al• Almaarada pecell 
ıa1eler lıaat olu•••kt• ~· makabele, lastlls1_.. laaratl 

Hayat 1abalar1•• dokunu · yellaraoı• telullt edıı .. 11 
mamut bakluada At-•J• ballati• l•ıtltenata ıW--· 
tarafıadaa 'fakl bakb ar:• ı•ell makalMl•DI• a,_.,, 
bile rabaacı Olllelercl•.:. 0•• ttl• arast llakmaa· 
mefhumu• ıf ad• ettılt d .la• ı&JHI b&t ltlr ....... 

L- Sld 1 la ••. 
naaıa taben ta.,.n• ol•aJaD baJ•t ıa • 81 

olan bir tefaıre utrallllt bu · ..ıeıı ...... aaaak a. ... ı 
lunmaktadır « Ha1at ıalaa· bir kaaıtl• telatlıt ecllWill 
ıı » bir mtlletl• kendlıl içi•; a.da• 1t1'9ar• Wr .... ı. 
lıtedlll berhauı• btr •11•• ıeWtlMI• t•aMr et~· 
ıaba delildir Ha1at ıab••• Bir harat MU• tia. ka .. r 
Itır memleket halk .... -;;· klSUIS ıılerMe llJUI -6· 
beıtçe tnkı1af ı •• •6~e=• ..... ,.,arla ıtWtalarau • 
nun ba kuı için o • kadar as bir l•kl• ltarakı
berı zaman açık bıal••••" l••t olur. Rea Mbrlala ele· 
llzım olan aaludır· .. . Dl•• aktait 1erler .. lalt 1111' 

Aaa 'falanı• ,ık.ek '~ 
8 

waktt ıaal maatalaı tWaı 
711 tmklalarmı t••1:~.:. e41Mlm••ll elmaeı •• ••it· 
ı.,ılllz c lhaa ımpar• d ki terek laarat ••H••••• mtlll 

arıtlD a ha Lı-•1et dlattat• ile pek ı le a•a vatan la ıltere - _ 
irtibat balumıa..., 1 bl ati kabili felıf lt•l••a•ı 
için ea batta ıel•• ıart, lMıt ......... ol••• ............ 
t6D deatzler flserlDde ıcr IÇlll' •• ,... ltelrı•ftD ... 
aeyrlıeferdlr laııltel'•••• ca~ DehrlalD •a••lt• laakk.U. 
damarı olan denlıler• •a rı.ır .... ı. bile ltalall ••9 • 

hlc •• .,.. 8 , ..... 
tuf berba•ıl rı.ır f n · s•u olaaamııtır. u 
ya tehdit laııUzl•r tar• ~h ••"'' Al•aaları• Rotte..la• 
daa meYcudtyatlırlD• te'f 1Mrtnd• heruaıl ltlr. ıd•ı-
edllmıı bir telallk• ıt1bl il~:~ a&arı •• katlar ,.reıs •*• 
llkkl edilmektedir· •I 

1 
laer bal n wazlrette ~later-

ler bu ıuretle kendi ılJ•• JladaalD iktlAIÜ lktlJ•tları· 
k .aı t•P•r•· L- l Daa· 

ıabaları, yani eD 
1 
bol•••· kanıtamala -sır o•• 

torlukları ıçtDd• bo lalard•• sll ıebrl laerlD••ld Leh 
cut ıktlıadl ı•k ılle· araal tddlalan tla • b•r 
lıUfade ederek l•ı•lls :utaa· bak11sdır. 
Ua&D mevc11di1et1DID D~ taralt• '* ...Ue· 

...a ••• .,.. _..ı_ L-..1.a 
fazan bakıem•a• auta ua ıkt~ıratı-• ...-
tan tle 1erbeıt ltlr l r•Jktl ' 1ı1aıl ca• tlamaraaa •• --
temi• ede• tedbirler • alJetla• •• •lftllr im •-

L• 9BllJ•lt• L ötı• 
fa edeb&lecek ..,r .Al-n rette tiokuaaoak .ır 1 • 
bulundukları halde ye feaa blı lle11tla h•~•D· 
milleti tçlD keeclJ ılJ•~ ,.. 11 bla baJ&l .. ~ ... da~llla· 
ha11nda bayati Jht:•Ç .~=~ de bosıualaklar ı~aı et
klft dereced• tatDJ mek.. amıkbıcla wer.d11. içık 

lllr ıarett• ....... ,.,. rık· 

1ıdıyor rlkaya aıla• ••1
•• 

i tap olu· 
•e ılnlıloekler• m• 

JOr. 
Hllyıt, yalan dejli: Haki

katen bır gece lçlade Ku 
düıı hapılarında 7üz ban 
Aıurl askeri ölmüt olabıl . r 

Faka.t bu, meleklerfn eseri 
dejllıe blit: ılneklerlo eae 

keıt terbtı ettik, hutabanelere 
giaderdık!» diyordu. 

Af k 
--alar111da ııt· 

ri a or- k 
maya yakalanıp 1aten ja 
Ho'fard 0 cıvarda çahııa 
milletler cemiyeti ııtma mi· 
cadele b97et1••• 1ardı•• 

mak ye ıbdtt etmek pefl•· 
de koıa• mibtaktl btr lr
laada tle•letl Blylls ll'ltaD · 
ya lçta aa~ı\ tmklaıı• Itır 
yOk olur•, b01lk AlmaQ&· 

••• ıçıae .:nı • ., •• .._ 
tGrll ........... J•: ... 

rtdır 

Hakikaten, o ıec• ne ol 
muıtu? 

Bunu Şenaaıerlp aalıya 
mannıh· Fakat b&s aahyo 

ruz. 
Erdü:ıı vadJ•loln el•rfeinek 

Jerl bugüo de oraıı içlo bir 
Afet tcıl: tl etmektedir V .adi 
deo :ıdan 300 metrfl alçak 
bir eevlyededlr ve kıım bt 
le ııcaktı " Onu• içio, eıt 

m o ııneğl orada k,.n~l•fno 
çok lyl bir yer bulu -.~ JU· 

murta mevılmt olan kııı 

orada ıeılrenk JU••rtlar · 

Hunun llzerlne Fraaıız 

hlllulmeU oraya doktorlu 
g6odermlt ve banlar, a• .. 
lrerlere her 1ı6• mecburi 

olarak ktal• ~utturmak •U 

retlyle ea'8ıDJ8 6aaDe s•ç-
mltl•rdA 
Sıtma •• ıtnlıtneklerdeo 

bah•ederken meıhur b•r 
nbıl ha1••rı mürebblye1l 
nln bir ı6ztlnü de batırla 

mamak kabil detıl: 
Jack Honrd lımlndekl 

bu adım dünyacft tanınmıı 
bir aılan • e kap,aa cc.nba 
ztdır Bu Yahıi hayvanları 
terbiye ederek 0011.rı elinde 
terbiyeli maymun gibi oyna 

ta• bu adam, a.tr ıtl• Af -

.ı. .,. olwy ............. . 
claD da ••• .-çerelır lreadJ8f
.. Amerllı•Y• •b"I•· 

Oouala: 
1 l.rd•• kerktu• - Aıa• 

d L 1 delll •• 1 Diye 
a ••~ ID• • 

•·anıları••· 
ıaka ed•• ar• 

H .,... dı1or, aılaatlau «- • ' 
delll a•m•, ıl•rlılnelrlertlea 
korl&tu•· St•rl•l••k a1la• 
deD da~• mlthlt bir ~ay 

ası:aımf Aılaalaum ..... 
ya Do lr 
nim ,ımdlye kadar anca 
bir kaç yerim• çizik yeptı · 

) halbuki ılnlılnekler az ar, 
kalean mezara •lrllrlOyor· ,.,. .. 

llaS1r ... ıakd Wr •,..•ı:;: 
... .ll•aJ• ·-,. •ır _... laa.lıat .ı•11tı 

... 7'- _ _._ 

... - Al•••,. .. -. 
........ , .. ı .... l.lr llM'P 
..... • ..... ,. ..... •i7MI Al-....................... ....... , ............... . 
el arutDU dotıHe• Hl· 
raya hiç bir •l•Mbet 
,.trt ..... 

Mlıterek •lr laa1at ıalaa
ıılltlla J•flY••ları• bepıl 
..__. menfaatları1te IMra 
lter dürGlt bir ıarette dtfer 
a11kabların da menfaatleri · 
at ı&setmelt Ye "u ıaretle 
(Sona dlrclhcl HJfatla) 
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RADYO 

~ ANKARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1648 •· 113 Kei. 120 Kn. 

aikan Aa 
Tü 

T .A.Q.19.7.Cm. 1S195Kca. 20 Kn. (Baıtarafı ilçüocü Hyfada) 
T.A.P.!1,70.. 9465Kcı. 20 Kn. rı ilert ı6rmektedır: 

-' · 7 · 939 · Salı Bu ıGo Bul.arlıtan A•ru 
12 30 Ptolram 12.35 T6rk pa •e A•rap ıulhu bakım1a 

m6zıfl 1 Kür.&llıhreazkir daa .,üyilk btr ehemrutyetl 
peırevl 2-Artakt kirdtlthl haizdir. 0DUD Balkan Antan· 
c:aıkar ıarln · Ctımlm ıtbl, tıaa ıtrmeıl •eyalnıt ıtrme 
J - KArdtlıbıcazklr ıarkı- ıl nııbettDJe Roma - Rerlln 
Çıgıaca ... ıp 4 - Keme•~• mlh••rlala Balkanlarda ıe 
takı!ml, 5-Falıe-Şetera · ntılem ıf ihtimali rl azala 
ban ıarlu-Badel ••ılat cak ••Y• .. ut çolılac:akhr. 
tçdıln. 6-ŞemHtU• zı,a - BulıarııtaD; TGrktye, Ro · 
Şıteraban ıarl11-Er ıo•c• manya ve Yunanlıtanıa •6· 
açıl z••klal ılr . 13.00 Mem• cude ıettr411der! muka•emet 
lekel ıaat ayarı, ıjanı •e ~emberlDID merkezinde bu 
•eteorolojl hal.erleri. 13.15 luamaktadmr. Ar11a~utlufun 
l 4 Müzık (Karııık proiram ı11altnden beri Almanya tle 
- Pi. ) 19 00 Pıofram 19.05 balya araıında ııkıımıı kal · 
Müzik (SzymanoY•ıkl Var· mıı buluaen Yugoılavya 
yoıyonlu Tema - PL ) 19.- Balkan Aotaauaa yalnız s .. ı 
15 T6rk müzıt• ( Kar11ık ıartatan Yaııtaatyle uu .. k 
profrem ) 19.45 Tiirk mü peyda edcbtllr Buınn Bal 
zlğl ( Halk türküleri ye oyun kan Antan~ı 62 111l!yoaiuk 
ha•aları ) 20.00 Memleket bir kütle t~ı il etmektedir. 
uat ayar1, ajanı •o meteo. DilıOnOlecek eluraa bu ku•· 
rolıjt haberleri . 20.15 Türk Tel Almanya kadar btr ku•· 
mi!ızfğJ (A.iHlk profram ) vet demekUr. 

Ankara radyoıu küme he Muharrir Bulgarl ılanın 
yeU 20.55 Koouıma ( Ttırk Trakya, Makedonya •e Dob 
lruıunuo 4000 ktlometrelllı ricanın matemini htımakta 
memleket turnetlne çıkan oldufunu tddıa •• Rornen 
tayarecılertmlzln tbttıuları) ferin Dobrlcadakt Bulsarla· 
lt.25 Neıeli plaklar R. r1 eıaret altında tuttuklarını 
21.30 Orkeıtra proframının tebarüz etUrmektedtr. 
takdimi. 21 45 Müzik (Rad- «Türkiye Ye demolı:r .. ı 
yo Orkeıtraıı - Şef: Hasan de•letlerf» ıerle•hHı altında 
Ferit Aloar ) Mozut: Sen neırettiğl hır heımalıralede 

foal ıol 1Din6r Debu .. y: Tempı - P rlı, 22·6 3 ıu 
KOçGk ı61U 2~.30 Müzik miltaleaiarı ılerl ılrmekt'l· 

( Opera aryalara - Pt ) dır: 
23.00 Son ajaaı haberleri, lnııUz - l ür~; aola1ma11 
ziraat, ealıam, tah•lllt , lram . tle tHll · edtlmıı bulunan 
btyo - nukut bonHı (fı1at) emniyet ılıtemlnl tama nah · 
2J.20 Müllk ( Cazband-PI.) yacak olan fran11z - Tlrk 
lJ 55 · 24 Y arıakl profra• anlaıma1ı Şarki Akdt'nlz, 

- ~ 
Balkanlar •• Yalını Şark 
•aztyetlerlal kati olarak teı 

Hayat Sahası. bit et•ek nettceıhal •ere
cektir. TGrklyenln k•adl 
emalyettnı •• birinci dere · (Baıtarafı üç6ncl aayfada) 

bitüa sahaya btzmet etme
lidir. B6yle btr hayat Hha 
il hiç bir zamaa baılralar. 

na karıı kap111aı kıpamak 

demek dejlldtr; fakat a1nı 
zamaacia allkalılardaa lııer 

haaıı bir df ierlne kanı, bl 
lerek, barlçtea gelecek düı -
manca lıareketlere •• boz 

cede ehemmiyet haiz bir rol 
oynadıjı mıntakada aıuvaae 

•enin temini makaadtyle d~

mokra11 devletleri tarafına 

tltthak etmesi ••kıaıı. Fran 
ıa •• loııltere ile Polonya 
ar.aıında me•cut ltt faklu 
ııraıında, beynelmilel •a&I · 
1ettn lnktıafı •e ıulhua 

tak•treal bakımından lzami 
derecede ehemmiyeti helz 
bir hldtaedlr 

tORKDILI 

antı 

cut olduiu da malumdur. 
Zatea Romanya Hariciye Na 
zuı ıon Ank ra ziyareti ea 
na11nda Türkiye ile Yuıoı
lavya arasında zuhur ede· 
l.decelı ıultefehhümlerl 6D
cedeo izale etmtıtlr. 

Fakat Ankara dtploaaHl
ıintn beyael111ılei politika 
1&ha11adeki f aaltyettnln Y•· 
ılne enler ıan tarafı bu d 
fıldır Mmr Harfcl1• Nazırı 
ala Balkan memleketleri•• 
yap111al&ta olduiu Hyahat• 
ler 11ra11nda Ankar J& •akl 
olan zlyaıretlaln uyaadırdıiı 
alika ikinci bir mühim va

lna teıkıl etmektedir Türk 
iye lı:•ynaklarındao •erilen 
haberlere göre bu ıeyahatha 
hedefi Tftrklye ile laıthere 
ara11nda akdedtlm\t bulunan 
anlaımava benzer bir aalaı 
ma111n T6rklye ile M&11r ra 
11nda da akdidir. BOUhı bun· 
lar beyaelmtlel u~iyett ol 
dukça Y•Dl llahavvül vukua 
geldlilnl •e halihazırda de
mokru dev.etlerinin nizam 
ve ıulh ılyaaetl lehinde ça 
lııan yeot uoıurlar me•cut 
oldufuau göıtermektedlrler 
M ı 11r Htsrlclye Nazm Ab· 

dOlfettah Yehya PaıenıD Bal
kaa memle etlerine yapmıak· 

ta oldufu eeyahatl Romanı• 
endltdl nazarlarla takfp et· 
Uğtnf, Türktye;sln müılümna 
dünyaaıoın entellektüel bir 
merkezi halini aldıia•ı Ro
manın bir karııhklı ardım 

paktı akdoluama11 huıuaun · 

da öteden beri M11ır Oserla 
de yaphfı teı&rlerlD netice· 
ılz kald1fını Jazao («Rep•b· 
llpue» - Partı, 22 6-939) 
ıu mütalealarda buluamak· 
tadır: 

Mıımn, T6rklye ile akdo 
luoacak •e Yunaalıtanla 

imzalanmak ıureta ie takviye 
edllece bir ko.r11hklı yar· 
dım paktı vıuıtulyle müda 
f aa ılıtemlne ittir k nıye 
tinde oldufu ıöylentleltthr . 

Bu lıe bütGa Şarki Akdeni. 
zın İtalyan gedtılememlne 
kartı Hcldt •e halyanın te . 
ıtı etmtı olduju ı>raç - Pan 
tellerıa- Trab luııarp-Tab· 

ruk-Leroı müeelleataln teh
ltkelt btr ıurette ıar1ılmuı 

demek olur. Bundan baıka 
Türkiye de M111r r aında 

kdoluaucak bir ittifak Arap 
memleketlerini loıtltereye 
kartı tahrlile matuf elan 

Ralı.k •si 

Erzalun adı: 

Kok kömür 

Azı: 

Ton 
loo 

4 TEMMUZ 1919 

•• 
(,ğretın ~n Okıılıı 

J)iı·ek öı·Iüğünden: 

Tahmtal: 
Lira 
30 

fıat : 

K. 
bir tonu 

Mu Yak kat 
temlDal: 
Lira K. 
900 00 

ihale 
tart hı: 

10-7-1939 
pazarteıt 

Hat 11 tle 

Elutltmeal• 
ıekU: 

Kapalı zarf 

1 - Orta okullaflD may11 1940 ıonuna kadar ihtiyaçları blllunaa yukarıda alllı, mtk• 
tara, temınatı, thal..t ıekll •e hribtnl 161teren bir kalem kok klmGrl en het ıGn milli~ 

detle kapah sarf ıuretlle ekılhmeytı çıkarılaıııbr. 
2 - Ekıtltmeye tıllrak etmek lettyenler tartaa•elerl Ôjretmea okuluada her ıl• 

ıörehtltrler . Kanunun tarif ab dablltnde bazarlaamıt olan zarfların yukarıda yazılı ihale 
eGnGode belit ıaatteD bir ıaat •••eliae kadar KGlt6r Dlrekt6rlOfiinde müteıekktl komtı · 
yon baıkaahlıa ••rllmeıl •e bu aattea ıoDra ıeurtlec k zarf JarıD kabul eclıhot1•c•lt 
illa olunur. w 4-1- 167 

Uzak ~ark ~ldiselari 
Almanlar '' 

Almanların yarı reıml 

(Deutıcbe Dtentı) ıazeteıl 
Flltıtln •e Tlençln bidtıele · 
rl hakkıada ıuoları yazmak
tadır: 

«JaponJar Tıençtnde al 
dıkları haklı tedbirler ııra · 
110da İngiliz tebeaaının za · 
rareız btr ıektlde üıtlerlal 

"ramak ıçln ıoyuoduıuoca 
loıilız matbuatı bu hareke 
tlo lnıanl halı:larm en mu 
IHddeılerJnı ıhlil mahiye 
tinde otduğunu cöyltyerek 
kı1ametler koparcillar. 

Fakflt ftltattode aynı İn· 
glltere Yahudi cür6uı ,.,,ık 
lerlle bırllktP bütün bir mit · 
letln k~ndtnden çaldıi1 ıop · 
raiında iillQnü baııoı arıyor . 

Bıhkesir sulh huku~ 
hatimliğioden: 

Balak ıhla Hamdt1e ma
h"llealnden Halil kızı N•ılbe 
Durmuı tarafından mahalle
den Koca11 Halıl Durmuı 

aleyhine açılan ıulh teıeb 
blıünüo akametlne karın 
•ertlmeıl da•a11nın ıörül 
mekte olan mulııalıemeıtade 
m<iddetaleyh Halıl Durmuıa 
ıöodertleo da•eltyenla ta
rihten iki ıene eY•f!l ıka
nıetıih mahallini terk .. de
rek gllttfl ve haleo bulun
duğu yerin belit olm dıfın · 

dan bahıde bil& teblli iade 
edllmeıl üzerine mahkeme· 
ce lkametglh mahalli m~ç 
laul bu\uodufundan ılln JO· 

lu de tebUial yap lmaaı ka
rarelr olmuı bulanduğunda o 
mumaUevhta muhl'\ 1<t'ıme sü · 
nD olan 17 ağuetoa 939 ea 

at 1 O da mab"emede hazır 
buluamadığı takdırcle daya 
nıo ıulh teıebbüıü olmıı 
dola ytılle 11yap kararu3a 
hacet ka!makıızıo ııyabıoda 
mahkeme ıcrasıea de•em 

Müjde 
Balıkeıtrde yajh boya itiyle taoınmıı, güzel tılerlyle 

muvaffalı:fyet lrazaamıı. kübik renkli tıler ! kadtfe üzerlD• 
yajla boyft lar, duvarlara yefh boya manzaralar •e bina 
bo1a itleri ye.pt1rmak tıt•yenlere müjde. 

Adres: 
Kahkealr Türkdılt idarehanealae m6racaat edtalz 

Devlet Orman İşletmesi Dur
sunbey Reoiı· Amirliğinden: 

Satıhk çam tomruğu: 
De•let ormaa tıletmeıl Dureunbey Revir a1Dtrhjlndea: 

1 -- Duuuabey De•let ormaD tıletmeal latHJOa d•' 
poıunda lıtıfde me•cut (372) adet muaddt (2-49) metre· 
mlklp (458) dealmt'tremlkip çam tomruiu açık arttıraı• 

ile Hhhia çıkarılmııt.r . 

2 - Toınrukların a1r1ca baı keıme payları me•cut •• 
kabuilları ıoJulmuı oiup hacim kabukıuz orta kutur Dz• .. 
rındeo beıaplanmııtır 

3 - Tomrukiara ald ıatıı ıartnameal Balıkealr orm•ll 
çe•lra• müdlrlOfGaden •• Dunuabey revir amtrhilnd•• 
tatenebtllr. 

Tomrukların muhammen laeclell 28 J 8 lira 88 kurut· 
tur. 

4 - lıtekltlerto ylzde 7.5 mu•akkat pey ak~aııl• 
6-7 1939 perıe b~ 16nl ıaat 15 .le Dareunbey re•lr , .. , 
lrltflne müracaatları llia oluaur. 
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• 
Balıkesir Inlıisarlar 

Başnıiidürlüğünden: 
Kanunen linbard• k ima iiddetl •k1Dal eddrn 1 O eki 

clye ald 398 kilo 936 mahaul6 tütltoler 1 temmuz 939 

hrthtnden ltlbarcu o ' bf'f güu mGddetle açık artırıı»8'' 
konulmuı oltluiund1>n tlll pl~r•n a 6 temmuz 939 ıürıÜ-e 

I kadar bn.ımüd6rliğün,üıc müracaatları tlao ofu,,ur 
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!
! \ 1i13yet İd• re Heyeti 
. Haşkanlığıııdaı1: 

ıunculuk manenalar1na it · 
tlrak etmemeafnl de lmlr
dtr. Bu pre111fp dOoyada 
Monroe dolctrlaınde olduiu 
ılbl analojık olarak oe ka
dar fazltı tatbik edıltr •• 
aazıuı tUbara alınına, ele• 
Jetler a;aaı müna1ebetlerdeki 
•iır netıcell tbtıllfların ıe· 

beplerl de o kadar azalmıt 
olur. Buodaa da anlaıılmak
tadar kt bayat ıabaıı d6ıtu· 
ru , lecaTÜa pllnlarına karı1 

' Berlfn - Roma tezvlrtnl de 

Bu lokııaf tarzı otoriter 
de•letlerl hayretler tçtnde 1 

bırakmııtır. Roma ve tlerlln 1 
hüluimellerl bu hadtıeye, ı 

Belırad biilnlmetl lberlode 
ııddetll bir teeir •e tazyik 
lcraeı ıuretlyle mukabele ot 
mıılerdfr. Roma •e BerJtnla 
makıad1 Yuıoılavyayı Bal
kan antaabl'dan çıkmafa 

icbar etmektir. Fakat bu 
hareket tarz.ı ıtmcitye kadar 
müıbet btr netice •ftrmemtı 
tir Belgrad hükümetf, Türk 
- lnılllz •e Türk - F ran -
aız anlaımalarının Balkan 
Antantı ıle kabıll teltf olup 
olmadıjı meaeleelnl tabrık 

huıuıuoda teıvı k o lundu. Bu 
dGtünc• pratik btrıey dt>ill · 
dır. Çünlıa Yuıoılavya hal· 
ya ile ııyaal •e lktıudl an 
l•ımalar akdehnf ı •e !ıu hu · 
ıuıta küçük tttlaf •e Belken 
Antantıadeki mlttef ıklerlnln 
önceden fıkırlertnl a!mamıı · 

lir. Bundan batlı• Türkiye 
tle So•yetlct •e Türkt1e ile 
Yunaoiataa araııada kati 
mahlJ•lt• •uabecleler me•· 

olunacağı tebJJfat makamı
na kaim olmAk üzere ilan 

Hududu: 
Sajı: E•klıehlrlt Muatafa, 
Solu: Berber lbrabfm 
Arkaıı: Hafız Oıman ••t 

Mehalleaı: Ctnıt: 

Oruçıazf Ahır 

• eaaı itibariyle · bir teminat 

t•tkll etmektedir.• 

Fon Papen 
(Baıtarafı birinci HJP•J•) 

old•iu gıbl MoıkoYada da 
mu•aff ak olamıyacaiıaı ümit 
ederiz. l"akat bu tayin, her 
laalde, çok kıymetli btr der
ıl de fhtl•a eylemektecllr. 
Verdtfl ı6ze hürmet •t•elı 
pek le ideU olmayan Htt · 
lerla, hiç ol111asıa Bolıe•llr 
aleybtar1 ftklrleriode ıamlml 
oldaiu eaaılablllrdı Fakat 
bu eoktada da hayal takt-

• rı•• icap edt-,.,. 

akım kılar. 

Akdenlzio ıarl11nda ufuk · 
Jar temtzleamekt1;dlr. 

* («TrlbuDe Deı Nal oaa» -
PartA, 22 6 939) raemlekett
mlzln demokraıt devletleri 
tarafını iltizam etmtıılnl fÖJ · 

Jece tef ılr etm~ktedlr: 
1 - Türk,Je, diktatörce 

bir rejlm fçınd 1•1amakta 
olm 11na r11jmen bu rejim 
dulrudan doiruya büy6k 

garp demokrutlerlne yak1n. 
d:r Anadoludn . kemali hür 
metl~ rntll~tln heba11 ve mtl 
let ıo n ıı dtye h•ı!f olu 
nan mefhum Atatfü k ~e 

onun b•ı kahr maoı loönu 
büUio tlhamt rını .büyük 
Franıız ihttlillnden aimıılcr 
dır Tür tyenln vcıine par · 
tlıt olan Halk Partisi prof 
ramıad d bl yazalı olduia 
•eçhtle Kemalizm preframı 

olunur. 

demokratik elflılara lıtlo t 
etmektedir. 

Geçen mart ayı zarfında 
letaobulu ztvaret etUil za_ 
mıın ıövledtii btr nutukta 
cumhur relıl lımet İoön6: 

- B:z, demokrasi n·jJ
mtoln mllıi \ıtünyemhı:e eo 
uygun bir rejım olduğu ka 
naatlndeylz. 

Demfıtlr . 

2 Kemalııt Türkiye 
öt den beri kendlı!nt ltlllyon 
tehdtdıae maruz hhıetmekte 
dır. Rodoı Vft on tkl ~el 

Anadoluya l•vcıh edtlmft 
bir tab c meıabfllladedjr. 

1915 s~oeılade e kdolunan 
Loodra muahedeıl Antaha 
•e lsmtrt it lyaoleıra vod t 

tlğlad n Türklc:r, bir fıÜD 

1 a•llp h lyao harp ge •l•rl 
aln duauaalarıaıa ufuklarda 

Ôo6: Yol g9 
Oruçgıul m halleıjndea lnceoflu Mt hmet Aİl1'1D 46 

,e 
kurut bina verılılo1o temini tahıllı ıçlo idare heyetlO 

bal&dc enafı yazılı a~mD m6zayedel H•eltyul hlt•1~ 
bulmuıtur. l J Temmuz 939 1ıtlı rGoü Hat 17 de ıb" 

1 kally ıt lcrff. kılınacağından tftljp olanların yG:ıde 7.5 ıo'', 
ıır 

betinde dlpozlto ahça11 •eı.11eye yAtrrıfaralr ıd~re heye 
müracaatlar1 la%1md1r. ı 

tb' 
Daha ziyade n•alumat almak tıttyenluln Mub•• 

or· 
Huıuıly'! •atidal miidürlliihe l'Otbacaat:ar1 ıli• olu~ 
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bellrmealodcn dofroa kork 
maktadırlu Şulun bütün 

anüı 'Gmanhk ... ı~mlnl uuın 

~ J"" 
Tü ki h•·y li 01dtı• 1 

.,, 
r P. . ... ••'" 

laluetttji bitarzfl ıj• ııı 

k rıu •Mmfttir. fQrklf''" 

Arna vutluiu" ltrall b r yer kararına leılrcle 
buıaıııt' 

den zlrade Türk!yede hteso. kuv•etler ıualardır: 
dıimlıtlr . Bu Andan itibaren s.ı~ • de~ 

Baaıld!Jı yer: Vtl~yet Mat;aaaı-Babke•h 


