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Almanya Hariciye Nazın Von Riben· 

trop Dün Romaya Gitti. 

GUNDELİX: SİY AS~L GAZETE ON 0Ç0NC0 iYIL IAYI: 402 l 

lftGiLTERE İLE ALMANYA ı Tapç&J A ış Mektebin
. de 1 atbikat Yapıldı. 

Maraşal f ev
zi Çakmak An
karaya Böndü. ARASINDA ANLASIA .. latanbul, 26 ( Huıuıl ) -

Mektebin 20 nci Ders Devre- Genel Kurmay Baıkanı Ma-

Londra; Alman ·r~k-lif ı rini Bekliyor 
• .. • } reıal Fe•zl Ç•kmak, din ak-

Sl M unasebetıle yapı an Atış- ıamkl ekıpreıle Anliaraya 

1 r k M ff k. ti. /\\ld hareket etmtıtlr . Maraıal, fjar 'S'a u v;a a ıye ı u u. lata1yonda meraıimle t91yi 

tor.d Halifaksın Edimburgda Verdiği Bir 
l'iutuk Beni.inde Müsaid Şekilde Karşılandı. 

lıtanbul, 26 [ Huıuıi ] -
Dün Topçu Ahı Mektebinin 

20 ncl den devreıl ıonu 
müoaaebettle Metrlı çtftU

ilnde genlı mikyasta bir 
tatbikat yapılmıttır. 

rllmlf, top ateıl htmayealn· 

-1e ptradelerln llerleyltl ıös
terllmlıttr. 

l' Parlı,26 { A.A. ] Madam 
ı,'buı, Ovr gazetesinde şöy-

Jazıyo: 

t "Her an Von Rıbentrop 

1'•dıoClan yapılacak tekltf 
•te lnUzar edtldlfi dün ak 
1'111 Londradan bildtrllmek 
t, ldt. S6,ledtilne aöre bu 
lelıtıfter lnıllfz ~ablneıfoe 
•'•ıl olur olmaz Von Neu· 
''th LonClra1a hareket ede· 
ceıcu,. ,, 

t londra, 26 ( A .A ) -

1 
dl111burıda bir nutuk ıöy· 

~'len Lord Halıf akı, Avrupa 
'-btanındao bahıetmlı ve 

tlcümle demlıtır ki : 

~ ., - Irk eıaaına mGıtenlden 
'hbazırda yapılan hudut 

.!!:,hthatının faUkrar ve sulhu 

t emto edeceğini ümtd ed tyo 
rum Şimdi Veraay muahe
deıtnde yapılmakta olao ta· 
ddit Milletler Cemiyeti pak· 
tının bir maddesinde derptı 
edilmektedir. Fakat bu mad · 
de ıtmdlJe kadar tatbik 
edllmemlıtt .• 

Lord Haltf akı, Macarlıta

oıo meıru taleplerde bulun 
duğuou ve bunların Jaafıaı 

arzu ettlilnl ka1dettlkten 
ıonra demlıtlr ki: 

·- Fakat bu ııbı meıe 
lelerin ideal bir tekilde hal· 
Une imkan yoktur Çünkü 
her yerde ekalhyetler bu
lunacaktır. Fakat ıht lif ha· 
lınde ber iki taraf da hüı -
nünlyet ıöıterlr ve haktka 

Bulgaristanın Si 1 ah-
1 anma Proğramı .. 
~roğramln Tatbiki Içiiı -5 Mil

yar, 375 Milyon Leva 
Sarf edilecek. 

Sofya, - Bulıar Mecllıl· 
'-in ikinci fevkalade toplan · 
~••nı Kral Boriı namına 
•t•ekll Köıe lvanof açtı. 

~•zıakere esnasında mebuı 
~ 0Juharof, General Peçefin 
'tlllerlnln neden meydana 

tlkarılmadığ101 Baı-.ekılden 
' 0 •du . Harbiye Nazırı Uas

kalof, lulıar orduıuna har· 
~'tJ•cak 4 milyar 250 bin 
e•a hakkında bir kanun 
~foJeıl verdi. Projeye göre, 
Ulıar orduıunuo ıılih ları 

~e1ıt1eıt1rllecek, elblıe ve ••· 
~' yapılacaktır . Bundan 
t 'tlca Balgarlıtanın muh . 

e 1 t f J ı t 1 k a m e t 1 e· 
tı, d • 
I e ojru uzatılmaia baı -
't>ılan tlmend6fer yo!larlle, 
~ •ajoo, lokomouf ve 

dlfer ıtmendüfer levazımatı

n• aarf edilecek bir milyar 
leva hakkında da bir kanun 
projeıl mec.llse verildi. 

Baıvektl Köıe lvanof, ha · 
rlclye encümeni azalarına 
Seliaik anlaımaıı hakkında 
izahat verdi . Anlaıma bir, 
iki gün içinde Sobrenyanıo 
tanibtne verilecektir. 

Sofya, 26 (A.A.) - Ma · 
ltye nazırı rnebusan mecllıl· 

ne tevdi e ttiği bir kanun 
projesi ıl e ha rbiye oıızaretl 

için 4 mi lyar 250 milyon 
levalak (Takriben 63.5 mil· 
yon Türk l iruıl munzam 
kredi latemtıtlr . Bu munzam 
kredi üç sene üzerine mün· 
kaaimdlr ve milli müdafaa 
levazı mı alınmaaına ha r. 
cedtlecelJ Ur, .... " .....:··············································· • • 

= : ! TORKDİLİ •Cumhuriyetin 1.5 nci : 
" 'yJ/dönümü münase- • 
= : : betile dört renkli 20 : 
! sayfa/Jk bir ilave haz1rladı. Kapak, !1Trl- ! 
: rORKün iki renkli resim/erile süslüdür. : " . i Kari/erimiz, kapağı kesif çer:ce.~f' ledf kle_ri 
: takdirde aynı zamanda BÜYUK ŞEfin 
= güzel bir resmine de sahip olacaklardır. 

= : TORKDİLİni alanlara ilavemiz parasız 
: o/arak verilecektir. : 
~ : " . i TÜRK Dl LI ; Cumartesi gümı ildveslle bir- i 
1 1il<tt 24 ıayf adır. : 

'~ : ................................................ ., 

ten ihtilafın •eb t'plertnt ber· 
taraf etmeğe uğraı1tsa ekal · 

liyetlere ve~llecek teminat 
hakkında da uyuımak lcabıl 
olur. Bu ıaye8e hel<eızlıklar 
azalmıı ve lıtikbal için doı · 

tane btr teırllıilmeeal temin . 
edılmtı olur. Fakat lnılltere, 

ıu lhu temin etmek için dt 
fer devletlerle btrltlcte hak-

klle çalıımak fıterae onun 
dtierlerlyle aynı kuvvette 

olma11 lazım dar. ,, 

Berfin, 26 ['A ~.] - St 
yaıi Jı\lman mehaflllerf"Lord 

Haltfakıın nutkunu müıald 

bir tekilde karıılamakta · 

darlar. Bu mebafıllerln kaoa 
aUne göre, lnglltere, Mönth· 

te baıladıiı ılyasete aevam 
edecek ve müıbet hareket
lerle iki memleket ıaraıında 

ki münasebetleri iıllb et· 
meğe çalııacaktır . Avrupa 

tılerioln garpta devamlı bir 
sulh temin edecek ıekıl . 

de halledılmeılnı tavelye 
eden Lord Hallf aksın bu 

kanaati 8erlln4e tasvip 'i.!dtl. 
mekte ve Almanya ile in 
glltere arasında hurt olacak 
bir anlaıman ıo bu ıahada 
atılmıı arentı bir adım ma· 
b tyetlode olacağı temin edil · 
'mektedlr. 

Tatbikatta Orgeneral Fah· 
rettin Altay, Genel Kurmay 

İklnc\ Relıl Aıım Gnndliz , 
Topçu Müfettııı Gene.- a l Ke · 

mal •e Gıeneral Zeki, Ça· 
talca Müstahkem Mevlit Ko· 
mutanı General 'V ellbı ha · 
zır bulunuyorlardı. 

Tatbikata baılanmadan 
evvel Mektep Komutanı 

Albay Sırrı yapılacak atıı ve 
hedeflerini anlatmııtır. 

~atblkatta \iiıuayyen he· 
deflere yapılan atıılar, ta · 

yare ve ılı ölçme lletlerl 
nln yardımı ile lnklıaf etti · 

~tıılarda btlha11a aıırma. 
ela göllerllen muvaffakıyet 

komutanların takdirleri tle 

karıılanmıt · ptyadelerln bu 
aıırau atııları tle ılerleytıı 
muva.ffakiyetle netlcelenmlı· 
tir. 

Atıılardan ıonra ta.tbtka· 
tan tenkidi yapılmıı. Orıe 

neral Fahrettln Altay, elde 
edilen muvaff aklyetll neti

ceden dolayı tebrikte bu
lunmuıtur. 

Davetliler ve melltep men 
ıupları öfle 'yemeğini mek 

tepte yemııler, ayrıca ge
lenlere aröıterilen nazari ve 
timi denler hakkınCla lza 
hat verllmlttlr. 

Almanyarun Müstem
leke Talepıer.i.. 

Eski IVİüstemlekelerin İadesi 
için Almanyada Propağan

dala~a Başlandı. 
~rlin, 26 [Radyo) - Al · 

manyanm her tarafında eı 
ki müstemlekeler lçlo genlf 
propağandalar baılamııtır . 

Y apılao nümaytılerde bir 

çok hatipler ıöz ıöylemlt· 
ler ve eıkl müıtemlekele· 

rln bir an evvel iade . 
ıi lüzumunu tebarüz ettir . 
mitlerdir. 

Macaristan, Cekoslo
vakyaya Bir Nota Verdi. 

Bunilan yirmi yal evvel 
ıaliplerlo Almanya h&1kkın· 

aa reva ıörd6klerl haluız . 

lıiıo bu sefer tamtr ~dllece · 

it kanaati umumi efklrCla 
yerleımııur. 

Prağ, 48 Saat Zarfında Nota
ya Cevap Vermek Mecbu. 

riyetinde .. 
Londra, 26 ( Radyo 1 -

Macartıtan , Çekoılovakyaya 
· yeni b ir nota vermlı ve ıon 

isteklerine 48 saat zarfında 
cevap lıtemtıtlr. 

Macarlıtan, kend&ılne 

ald yerlerin. bu ayın 

otuzuncu günü akıamı

na kadar tahltye- ed ılmiı 

olmasıoı t ekrar etmlt ve Çe 
koılovakyanan ademi muva
fakati halinde ita.i ye , Po\on 
ya ve Almanyanın hakem
liğini lıtlyeceğlnl btldırmfttlr. 

Prağ, 26 (Rodyo) - Ali 
kadar mebaftlde ıöyleodlil. 
ne aröre, Çekoılovakyaya ad 
vermek için teıekkül eden 
komisyon, eakl Çekoslovak· 
ya devletinin bundan ıonra 
"Novoılavya,. adını alma · 
ııoı tensip etmlıttr . 

Berlln, 26 [A.A.] - Al 

man deleıelerl din bura.ta 

Südet memleketleri ile Çe 
koılovakya araıında bir tedt 

ye anleıması imzalamı1lar

d1r. Bu tedlyeler için Al· 
manya ile Çekoılo•ak1a 

arasındaki tedayelerde kulla . 
nılan uıoller kullanılat:ak · 
hr 

Rıbentrop Dün 
Romaya Gitti. 

Berlın . 26 (A.A.) - Al · 
man Hariciye Nazm B Voa 
Rtbetrop, kısa bir zl · 
yaret için Romaya gitmek
tedir. 

Havas ajanıı, Alman Ha 
r!clye Na%ırının . Ro · 
mayı ziyaret edeceği habe · 
rJnln Berlın ıtyui ve dip. 
lomaıi mebaftltnde bilyük 
bir hayret tevltcl etttjlnl btl · 
dtrmektedtr. 

Matbuat bu meıele etra· 
f aoda neırtyata baılamıı ve 

Almanyanın, pazarlık ka · 
bul etmedlflni ka1deyle· 
mektedlrler. 

Alakadarlar, Almanfanan, 
eski mibtemlekelertnl elmıı 

bulunan devletlerden teklif 
bildedlifnl btldlrmektecUl'ler. 

Berlln, 26 [Raayo l - Eı 
kı Alman mOıtemlekelerlnin 

biran evvel ıaaeıt için Al 
manyada nümaylıler yapıl 

makta ve halk, hülcumetlo · ı 
bu hususta alacağı tedbirle · 

re aabırnzltkla intizar etmek· 
tedlr. 

Iralı Hariciye 
Nazırı Bağda- 1 

da Döndü. 
Bağdad, 26 [AA.] - Av · 

rupaya yaptıjı aeyahattaa 
avdet eden Irak Harlc1Je Na 
zm Te vflk Süeydl, bu aa · 
bab tayare ile Şamdan Saf· 
dada ıelmtıtlr . 

edtlmtıttr. 

1Jeni~banltta 
Yeni T:eşkilm 

Yapll'dı. 

Jıtanbul, 26 (Huıad) 
Dentzbank Umum MüdürHı· 

ıjii teıkılatında bazı deilılk· 

ilk yapılm11, muhtelif ııler 
ayrı ayrı "1Düd6rlükleTe bet
lanmııtır. y ena t4f'tlrlllt ••• 
faahyet bucan lbiaıtamıım. 

T.okalta Şid .. 
detli Bir ZJ.z,,. 

le Oldu. 
~n1<ara, 26 fA . - 'Bu 

ıalia'h aaat 7,30 da Tokatta 
alta eanfye ı6ren llu•vetll 
bir yer aara10)111 olmuıtur, 
zarar yo\tur. -----...... ·---
Almanya- Yu
goslavya Tica
rt?f Ania-, ması. 

1 Bel,,at, 26 (A.A.) - Al-
ımanya tle Vuıotlavya ara-
11oda don t>ır ttcaret laı· 

ma11 Jmta elilm~. 

lngıiltere, Ro
man yadan ~00 
Bin Ton Buğ-

day Aiclı. 
Londra, 26 [A.A] - ft. 

nanıl1al Nlyüz ıazeteıl, in· 
ııltere 4ı6kiimellaln Roman· 
yadan btr mllyen lnıtlt~ 11-
raaa ktfmettnde 200,000 
ton bufda, ıaha aldaiıaı 

•e bunun ambarda bıfsedl

leceilnl ve laıllterenln mü· 
htm bir harp ıtokunu lef· 
kil edecejlni yazmaktadır. 

Japonya 
Barıf istiyor. 

Londra, 26 [ A. A.] - Ja· 
ponyanın Londra elçtal, ken-

dlılne Çın lhUllfnıda muh

temel bir loılltz ta•a11ut 

teklifi karııaınd•kl Japon 

hath bareketlnlo ne olacalt 

hakkında ıorulao bir ıuale: 

"Biz buıt lıtfJor•• •e ba

rıtı memnuaı,etle kuıılıya. 

caiız . ,, Demlttlr. 



SAYFA ! 

B · el Şahsiyetler: 

20 Yaıına vardığı zaman 
- evlenen bir çlftçl ile asla Fl 
aman olan ıeoç bir ananın 
oğlu Franklın Rooıevelt, an 
aıının ıoyadıoı unutturma
mak için, kendi tımloln ba 
ıına dalma Delano adını lla · 
ve eder. Amerika cumhur 
relıl daha pek küçük yaıta 
iken bir lıkambıl f alcııı onun 
elllıtnt ıeçtlkten ıom-a ba
yatta mu•ıaffaklyet kazana
cağını ve kıı aylarınm ken
dlıtoe uğurlu geleceğlnt ıöy
lem ltU Ellı yatından sonra 
evlenen babanın oğlu tıkam 
bil f ahnı yalancı çıkarma . 
mıı, tam elit yaıında ve bir 
kıı mevsiminde cumhurrelll 
olmuı, ılyaıi muvaff aklyet-
lerlnl de hep kıt me•ıtmle · 
rinde kazanmııtır. 

Theodore Rooıeveltln bı -
rakbğı büyOk lıme tevarüı 

eden ıenç Franklın, ıtyaset 
hayatına ilk adımını attıiı 
zaman, rakipleri tarafından 
o büyük lımln ıöbrett saye · 
ıtade ikbale ermek arzuıtle 
itham edildi. O, müthlt töh. 
metten kurtulmak için mu
hitle, tam bir çeyrek asır 

ı6ren mücadelesi esnasında 

btr aralık ıoyadını barakıp 
Delano lımlnl almağı bıle 

düıünmüıtü. Nevyork eyale· 
leli ıenıııtörlüiü için 19 l l 
de baıladıiı intihabat mü · 
cadelealnde, bu akrabalık, 
onun için büsbütün azap ol-
muıtu. Karlkatürlıtler, Frank· 
leni amcaaı Rooıevltln omu· 

· zuna veya cebinde ıenato· 
ya ılrerken, mlntehıplerl · 
oto, mealejl, ihtisasları, dip 
lamalara hakkındaki ıualle 

rlne, hep •Roo eve1Un ku· 
zeni,. diye cevap verirken 
taavir eden karikatürler yap· 
tılar. 

Fakat müstakbel cumbur
relıl, yıllarca ıOren Ye artık 
ıabrını cidden taııran bu 
garezkir hücumlara çok cO 
retkir ve zeki bir mukabele
de bulundu. Hiç tanımadığı 
bir mahallede, rakiplerinden 

ibaret bir kalabalık karıııın. 
da nutuk ıöyllyeceil bir ak
ıam, yüzOne ıakal, bıyık 

takmak ıuretlle dinleyicileri 
aldattıktan ıonra, bütün hi
tabet kudretini kullanarak 
onları kendt lehine çevirmıı, 
nihayet ıakalını ve bıyığını çı 
kararak asıl hüviyetini mey 
dana koymuıtu. Bu hidlıe 

lnllhabatta ona muvaff akl . 
yet kazandırmağa k6.fl gel
dikten baıka, r kiplerini de 
ebediyen ıuıturmuı, lıtlbf af· 
lara nihayet vermtıtt . 

fraoklia Rooıvelt , baya· 
tın iyi ve kötö, her cilvesini 
gülerek karııhyan bu adam 
her teyden evvel bir ntk· 
bindir. Gelecek neslllerln 
ata sözleri eraıına, "Ruzvelt 
ılbl nikbin ,. darbımeaeltnl 

ilave etmek ıuretile adını 

ebedlleıtırmeleri, lhtimalto· 
den hiç de uz k olmayan 
Amerika Cumhurrelıt, Av
rupayı saran korkunç endi 
ıe havası içinde, kendi nü· 
fuzuou ve Amerikanın kud · 
retlol, ıulh terazlılnln kefe
sine atacak kadar nikbin ve 
ümttvııır kalan yeıane t•h· 
ılyettlr . 

1 ~21 intihabat mücadele 

ı lnde mağlup olduktan ıon. 
ra ümidini asla kaybetmt · 
yen Rooıeveltln, o mağlübl· 
yeti müteakip ıtyasi bayat· 
tan belki ebediyen çekilme· 
ılae ıebep olacak b6yük bir 
feliktl de, hiç ıarnlmadao 

kuvvetli bir ruha malik ol
du§unu gösterir . 

Bugün, vücudunun bir kıı · 

mı mefluç olan Rooıevelt, 

bir üıüme ve onun takip 
eden bir ıoğuk ıu banyo· 
sundan ıonra, kalçalarından 
itibaren bütün vücudunu 
ıaraa bir felce uğramııtı. 
Doktorların bütün ümiderJal 
keıtllıılerl bir sırada, onun 
ıadık bir doıtuoa: 

- losan ölüme boyun eğ 
medlkçe ölmez! 

Dediğini biliyoruz. O müt· 
hlt baatalığı, bayata bu kuv· 
vetlt sanlııı sayeılnde yen 
meğe muvaffak olan bu 
adam, 1932 intihabatında, 

aynı kuvntle sarıldığı fikri. 
ol de zafere ulaıtırmıı ve 
cumhurretıltğlne ıeçtlmııtlr. 

Franklın Kooıevelt. mad
di ölümle mücadele ederken 
dudaklarında tebe11ümünü na. 
ııl mu haf aza ettiyse her adımı 
baıka muhatara gizliyen ıl · 
yaai hayatta kendııtne ma
nevi ölüm hazırlamakla 

meııul raklplerile ıavaıırken 
de ayaı tebe11ümle ıüler. 

En ıenç yaıındanberl hl 
tabettekt kudreti, muhale bı· 
nı ikna huıuıundaki kabill
yetlle kendini ıösteren Ame· 
rıka Cumhurrelıl, deYlet re· 
lılığtat bu ıkt meziyetine, 
6ırleılk Amerlkada kazan
dığı sempatiyi de, kısmen, 

meıhur tebe11ümüne borç 
Judur, diyebiliriz. 

Rooavelt, çiftçi olen baba 
ve anasından tabiat ıevgt-

ıfne tevarüs etmlıttr.Bu aev 
glnln tn 1'uvntll tarefı ıığııç· 

lara "e oıaıınlara Larıı bea
ledlil muhabbette tezahür 

eder. Eu ltteLi ihtııuı, Amerl· 
kada pek az kimsede bu)u 
nur. Nevyork senatörlüğüne 
ıeçlllr ıeçtlmez ilk lıt, or
manlar, balıkçılık "e evcılık 
komitesine girmek o1D.1uıtur . 

Bütün ılyaıl hııyatı zar. 
fanda kaydettiği muvaffakf
yetlerln hlçbtrlılnt kale al
mıyan Rooıevelt, ormanla
rın lalmayeıloe ald olarak 
teklif ettığl on iki kadar 
kanunu meclJıe k bul ettir· 
mit olmakla övünür. İftihar 
ettlfl bir ıey daha vardır: 
Ormanların himayesi ve bü 
tün dünyanın ağaçlandml
ma11 ıayeılle kurulmuı 500 
den fazla cemlyetJn kiminde 
aza, kiminde müeaslı, kimin· 
de fahri aza olarak bulun 
ma11. 

Geoçltjlndenberl en çok 
ıevd lğl ıpor yüzmedir. Kö · 
türümlüğünü, bir doktorun 
ta vılyeel üzerine, yüzme ha 
reketleri yaparak adaleleri . 
nt canlandırmak sayeılnde 

teda vl ettiği tarlhtenberl, bu 
ıpor, onda lptıla dereceılnl 

bulmuıtur. 

1933 Seneılnde, Nevyork· 
ta çıkan gazetelerden 43 ta· 
oest, beyaz e"e bir yüzme 

TeftlCDILl 
& 
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Cumhuriyet ay a mı Zi a g 
o 

1 
u 

· çin Yapılan Hazır ıkl r .. na 1 a ı 

Ruz
n dı. 

Büyük Işık Kulelerinin ikmali 
Faaliyeti Devam Ediyor. 

Cumhuriyet bayramı mi· 
natebetJle ıehrimtzdekl ha. 
zırhklar milli günün yaklıııı 
ma11 dolaylıale hummalı bir 
ıektlde devam etmektedir. 

Bayramı kutlama komlte 
lerlnln her biri kendilerine 
ald tıler (lzerlnde ıecelt gün -
d6zlü çalıımaktadırlar. 

Eıkl belediye meydanına 

ve Parti ile Belediye önüne 
yapılmakta olan büyük ııık 
kulelerinin tnıatı devam et· 
mektedlr. 

Bu kulelerden eıkt bele
diye alanındaki kule bilbaasa 
çok muazzam olmaktadır. Bu 
ııık kuleıt Aaafartalar, Mll
hkuvvetler caddelerlle dt · 
ier yan caddelerin telaki 
noktaıında oldufundan her 
yerden ,örülebllecektlr. 

Bunlardan baıka Mılllkuv
vetler caddeılnln ortasına da 
büyük bir ıütun konmuıtur. 

Ayrıca hükumet önüne 
iki, Halkevl önüne bir, 
eski hükumet lıllkametlne 

ve Gazi caddeleri ile Paıa
caml cıvarına lktıer ıütun 

konmuıtur. 

Devlet Demlryolları 
lıletme Müdürlüğü de 
istasyon binası önüne tabu 
cesamete yakın bir lokomo 
Uf yaptlrmııtır . Bura11 da 
bayram aeceleri projektör 
lerle aydı•latılacaktır . 

BOtüa reımi ve huıuıi bt · 
nalarda bol ıııkla tenvirat 
yapılacaktır. 

---'DGı---

Hususi 
idarelerin 
mali kayıdları. 

Ankara, ( Huıuıl ) 
İç Bakanlık, buıuıi muha· 
ıebelerln mali kayıtlarının 
tanzim ıekhntn organize 
edılmealnl kararlaıtırmııtır . 
Bütün huıuıi muhasebe it· 
lerinln bir esas dahilinde Ja 
pılmaıını temin edecek olan 
bu teıebbüı için Bakanlık 
muhtelif vlliyetleriD huıuıi 
mubaıebe dlrektörlerlndeo 
mürekkep bir komisyon teı· 
kil etmlıttr. 

Ça 
A 

urlu Köyü de ir 
dürü dü .. •• am o 

Meryem Adında Bir K dın 

Cinayeti Kendisinin işlediğini 
Söyliyor. 

Dün Savattepe nahiyesine 
batlı Çamurlu k~yünde tkl 
yıkın akraba aruında btr 
kavea olmuı ve bir kitinin 
ölümlyle neticelenmlıttr. 

Bu kavgada adı geçen Ça
murlu köJünden lnr.ail ojlu 
22 yaılarında Abdullıh 

ile Emin oilu 30 yııların· 
da Alt kardeı çocukları

dır. o.ha önce birçok nka· 
lara karııen K1t.ra Haaan da 
bunlardan Abdullahm kar
deııdır. 

Bu üç ailenin ara11 da 
henüz anlaıılamıyan ıebep 
lerden dolayı açık bulun
maktadır. 

V aka günü bu eıkl meıe 
leler tazelenmtı, Kara Ha 
ıaaın kar111 Meryem de bu
lunduğu halde üç aile ara
sında kavga baı ıöıtermlı · 
tir. 

Gittikçe b6yüyeo kavga 

havuzu yaptırıp Rooıevelte 

hediye etmeğl düıüomüıler · 

dl BüUin Amarlkan mat 
buatı muhalefet fikrini bir 
tarafa bırakıp, bu teıebbü· 

ıe heyecanla tıtirak etti. 
Bütün Amerika halkı, ha 
vuzuo yapılmasına tahıiı 

edilecek para için, keıeel 

nln ağzını imkan nlıbetinde 

açtı ve hayatı. azmin, lra-
1 denin, ntkbınllğın tlmıall 

olan bu adama, en fazla 
( Sonu dön:tOncü ıayf ~da ) 

f~d bir tekilde netfcelenmlı, 
bunlardan lımetl oğlu 

Abdullah tabenca kurşunu 
ile ıırtından ağır yaralaomıı 

ve clğerlerine faabd ed~n 

lrurıunların teelrtle tok geç· 
meden ölmiiıtür. 

Tabancanın benOz kimin 
tarafından atıldıiı teabitedtle. 
memlıtlr. Y elnız Kara Ha. 
ıanıo karısı Meryem, kendl
ılnln tabanca ile atcı ede 

rek Abdullahı öldürdüğünü 

iddia etmektedir . 

Gerek Emin oğlu Ali, ge 
rekıe Meryem yakalanmıştır. 

Müddeiumumi Mu vlnle 
rinden B. Azmi Altan, dün 

vakonın olduğu Çamurlu 
köyüne giderek tahkikata 

baılamııtır. 

---.!'!)Ilı---

Belediyelerin 
Gümrük hissesi. 

Her ısene belediyeleTe 
ıümrük geliri rfnln yuzde 

onu nlsbetlnde bJr pirim 
verilmektedir. Bu plrlmlerln 

1938 mali yılı ilk üç ayının 
tutarı Dahiliye Vekatetlnden 
vilayet merkezlertodekl be · 
ledlyelere gönderllmııttr. 

Buna göre ıehrlmlz bele · 
dıyeılne 5814 lira verile 
cektlr. 

Köycülük ve ziraata-dair öianDiuhıelif merzular ~a~· 
m~a raporlar teshil edil~i. 

Btriocl köy ziraat kal - yetinin Türkiye zlraatl h•~· . ~ 
kınma konıreıl yakında top kında raporu. [Bu rapor 
laoacaktır. Toplantı tarihi mütehassısların ekınan••00 

15 btrlnctteırln olarak teııblt ılıtemlnln l6zum ve zarur•· 
edllmlıken bazı idari ıebep- retlnl ltrar etmekte oldukl•'1 

lerden dolayı baıka bir gü· ıör6lmektedlr, kt lkttıat 'ıjr 
ne bırakdmııta. Açılıt tarihi ktlJmlz milli iktisat ve t•' 
bugünlerde tayin edalmlt ola· sarruf cemiyeti tarafıod•0 

cakbr. tabı ve neırolanmuı bir r•· 
Baı•ekll Cel&l Bayara ar- porunda da bu tezi 111üd•· 

zedtlecek ruzname hazırlan· faa etmekte idiler.) Mark'' 
mııtır. Ruzoamede iıml ge- tloı denen piyasa için fi 

çen her mevzu hakkında plyaıanın icap ve ıhttyaçl•' 
ı· uzun raporlar, baıtır•)mak rına uygun yetııttrme ve P 

Gzere matbaalara verllmıt yaıaya eevketme teknlil fi 
bulunmaktadır. , teıkllatı hakkında loıllt•'' 

Hazırlanan ve baıtnılarak ziraat nazarett tarafıod•" 
balkevlerile, köylere dağıta· taze mey•a markeuogl h•~ 
lacak eeerler araaında çok kında yapılmıı tedklkatı b•' 
kıymetli ve faydalı mevzu- vl iki cild kitabın ayo•0 

lar ıeçtlmlıUr . tercümesi, bütün Türk11' 
Kataplar bu ay sonunda mallarına tatbik ıekltnl ıôl" 

baıılmıı olacaktır. terir Ziraat VeklleU Mark•' 
Hazırlan D kltaplarJan tlng eervlslne viicude getl' 

bir ktımı ıunlardır: Atatür· rllmtı bir eıer, Markeotıı:ıl 
kün köy Ye zir at hakkında tekniğinin milli hud11c:ll•' 
muhtelif tarlhlerdekı direk- haricinde tatbik tekntil01 

lifleri, Parti proğramında göstermek için, Türkiye,.... 
köy ve siraate ald madde· Yuoanlıtaa-BulıartataD ,r• 
ler, Baıvekıl Celil Bayarın unda bir tütün kıymetleO' 
zlraate ald ıöylevlerl, Tür· dlrme entardı lüzum ve f•1; 
kiye zlraatlne umumi bir ba. , deları hakkında 1931 S• · 
kıt. Ameraka eeerlerloden kao tütün konferanıı fçlO 
köylere modern ziraat yay- yazılma Franınzca-Türkç• 
mak için ve köy kalkınma· bir etüdün metni, Türk11' 
ıını en kııa yoldan temin ziraat terlhlne bir bak•f 

LI' edecek teknik bilgiler, bize baılığı atında 400 ıaı• 
t •• benzer ve bl:d alakadar · felilt bir eıer [bu eaerde 

eder birçok aafhaları olen tarihten evvel ve tik çajcl~ 
Amerika zlraatl hakkında ziraat, Türklerin medeol)'et 
resmi bir eaerln aynen ter olduau ılbt, zlraatte etçıll11 

ı· cümetl, bütün dünyaca en- hayvancılığı, me1vacılıi• 1 , 

iyi ve en teknik teıkllit dl· rai sana yit tik duf a kurdulı 
D~ ele alınan Amerika zira- lerına dair tarihi vesık•I•' 

t· 
at nezareti teıkllAt ve me· Oımenh devrinde tauzto:ı• 
tafıl hakkında bir eser in ter tan e•vel ve ıoora zir••'' 
cümeal, Amerikan liooperatlf 
ılıtemf, ıe&ı.ıl ve lıolları hak
kında lnııltere ziraat neza
reti tarafından yapılmıı bu 
tedklkln aynen tercümesi, la · 
tin memleketlerinde zirai 
ıendılcalar ıekil ve mahiyet · 
lerl hAkkında bir eserin ter · 
cümetıi , köylü birlikleri tar· 
zmda olan kooperatif slıte
mi ve ıı1eyiıl hakkında bir 
tercüme, flulg rlstan ziraat 
teıkilitı ve Amerika ekıtan 
alon ılsteml nasıl kendi ıh
tiyaçlarmo adapte ettiği hak
kında reımi bir reporun 
metni . 

Bunlar, neırty tın birinci 
kısmını teıktl etmektedir. 
lkı kısım neırlyatta da ıun·. 
lar vardır: Bellıbaılı memle 
ketler ele alın rak her biri 
nl ıüdümlü el<onomlnln zi
raat tatbik ıeklt ve her bi-
rinin ziraat ıt11teml hakkın· 

da Parlste evvelk i yıl tertip 
olunan beynelmilel bir kon
ferans serııinln aynen tercü
mesi, merlkn zlreat neza
reti tarafından orte Avrupa 
memleketleri ziraat politika 
ıı ve ılıtemi hakkında yap 
tmlmıt bir etüdün aynen 
tercümesi, Türkiye iktlsııdt

yatını tedktk için Celal Ba · 
yar tarafınd n Amerllcadan 
davet edllmıı olan ilim he· 

Meırutiyet "e Cumburıyetlt' 
tik on beı yılına aıd yaııl•'' 
Cumhurt1et devrinde gö•te 
rilen baıarılar çek eotere 
reıandar.) 

Bu kitaplardan b••": 
kongre üyelerine daiıtılOJ• 
üzere hazırlanan yetmlt '1~ 
rı raporda ztraate mütealll 

1 ti' her huıuıça tedktk edilrP f 
Ziraat aletleri arıcılık, P 

,. 
muk, tütün afyon plrlt>ç' 
fındık veuaire hftkkıod• 
mufa11r.ıl malumatlar fe 
rllmtıUr. 

Kongreye lttlrak edecelı 
olanların görebilmeleri fçl~ 
bir de ziraat aletleri serl1' 
hazulanmııhr. 

bil' Haber aldıfımıza göre 
kumettmlz, Türk toprakları· 
D& f ydalı ziraat aletletjOt 
teıblt ederek gelecek ,e~; 
bu a letler için bir 1ü11>'u 
rejimi teı•e etmefe kar•' 

vermtıllr. 

Kongre &ırasında ıöıtertl 
mek , ıonreı biitün köylere 

lo· yayılmak üzere Amerlk•· 
gtltere ve diğer memleket 
lerden dört bin metre u•"

0
, 

luğunda bir filim 11marla01•f 
tır. T mamtle ameli olası bıJ 
fıHmler, her ıene değlıtırıle 
rek &eöıtcrHecektlr. 
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lngilterenin Kuvvetli 
Olmak Politikası .. 

« İ11gil e re, Manen Ve l\'I addet e ı 
Diktatöı·Ieı· K<tdar Kııvvetli (,lıııa

Jıdıı·. Yoks<ı Malıvolaca.ktır. » 
b "Çemberliya polltlkaaıaın 
GtGo müsbet tenkidcllerl

"hı 't'e aynı zamanda taraf· 
t•tlarıoın bundan böyle pa
toltrı ıudur: lnılltere ma 
~tıı 't'e maddeten dlktatör
~Qlder kadar kuvvetlt olma· 
Q dır, yoksa mahvelacaktır. 
u bokta üzerinde Tımes 

t~olü , liberal Ekonomist, 
~lb1>er1allıt Observer ekol
erı mutabıktırlar. Ya·nı 
)'••ı intizamla ıruplanan 
~e ktlkınma yolunu aıöıter · 
111 zaman milli hükumete 
'-G~beret etmlyt' amade 
~ltn bu dağınık , fakat m6. 
1
"' kuvvetler karıınıJDda, 

~l.ıbalaf değilse bile, muhte· 
l tebepler dolaylslyle, ta
tsa edılecek fedakarlıkları 
Çekııe çeklıe pazarlık etme· 
)e tzlmh dlier elemanlar 
"•r'1ır . 

thell tıçtlerln ve trade 
:"loolarıD durumunu göz· 
b eıı teçlreUm lngllterenfn 
"aGokanden çok daha kuv 

~etıı olması icap ettiğini in 
lt etmeden, labor parti 

"e d •endikalar ıeflerl gltgl-
~ daha çok tahdttçi müli
l :ttlar ileri ıiirmektedlr· 
tt. 

todııelt A vrup• buhranı 
:
1
" beklenmedik netlceıln

~tı aı, zaman önce, logll · 
~ te btr harbe intizar eder-
ttı, bGtün ıuürlu loılhzler 
6~flllet içinde vazifelerini ,,1) 
d lbtya hazarlanırlarken ve 
•b, evvelce ıeferber etiil 
~it olan muazzam endüs 
~•I, izami hadde doğru her 
k tı biraz daha ıüratlenlr-
11~1 Dally Herald ıazeleal 
~ dı.ılcça kıae, fakat gl>ze 
d tı>•cak bir ıekılde netre· 
blltb ve aıkeri bir müte-
'••ı k •ın imzasını tetıyan ma 
~leılnde '"mecburi aakeri 
b ~lbet uıulünün tealıtne 
~111cı IOzum olmadıjı,. mu· 

•asını ileri sürlyordu. 
\' trteıl ıünü parlamento 
e 

bı.ı tnatbuat mehafillerlnde 
dı lbakalenin ne demek lı 
) lt hakkmda hncuma uğrı · 
~'tı fıçı parllıl ıahılyetlerJ , 
~ '~•e.tlarının temizliğinden 
1~ löıtcrinln dürüstlüğünden 
'*l>h ı, e edilmesine kızmııtı-

~t fiarp baılar baılamaz 
lt ec:buri aıkerlik h tzmeUoln ,,,, 
' hakkındaki kararın 
f,thelcn tarafından muhale. 
11"1 teflerlne blldırtlmıı ve 
~I '' tarafından kabul edtl
lt 1 0 lduau cevabını verdi · ... 

,,~elcrar edelim: lıçl ve 
'I llcıılıst ıeflerlnln ekseri
~ dıı tehlike karıısında 
ıı:1tllltketto devamlı ve dı 
IGl lıılt bır r• yrf'l t aarfetmeıl 
l,t l.ı!Qunu kabul et mektedir · 
't~ f alcat tıçl 11oıf ının elde 
1ıı._ 1' olduğu haklardan h iç 
b~l •ııa btr kısmını rnaaun 
ı, l.lndurrna k emelinden aa 

~.t 
ş Reçmlt değillerdir. 

tı) 1"'dt de hükü met ekıe · 
'tltıı ~,~ n bazı kııımlarında 

I,._' 11~ sarahatle izhar edt 
t,lrla1Qllerl ıözden ge 

çlrellm: 
Sundey Timeıde .:Seruta · 

tor ıeçenlerde ıunları yazı 

yordu: 
"Bir gün harp etmek icap 

edecekıe, noksanlarımızı ta· 
mamlamıf, ekıtkslz b!r pa 
sif müdafaa, donanmamız 

kadar üıtünlüğü elinde tu · 
tan bir hava kuvvetiyle 
harp edelim. Geçen harpte 
bize pek fena bir da rbe in 
dlrmlt o 1an karada ve de· 
nlzde faaliyetimize yeni bir 
unsur tlive etmlyecek ıart 
tar içinde bllrp edelim. 

Stratejimiz Chatamıo ana· 
neleri ol takip etsin: Donan · 
ma, en az zayıatla en mü· 
hım neticeleri elde etmek 
için hedeflerini kendisi inli · 
bap etmekte ıerbeıt olsun 
ve küçük ordular mlkdarca 
on mlılt fi.tün orduların 

itini görebtlıın . ,. 

Memleketten lıtenebllecek 
ııa1retlerl tahdit etmek ar. 
zuıu bu makalede sarahat 
le tezahür etmektedir. 

Bununla beraber, bu ar· 
zuya mesul hükumet meba
fıllerl lttlrak etmiyorlar. 11· 
mea ıle Datly Telegrapb 
ıazetelerlnln, baıvekHln ıulh 

zamanında mecburi aıker 

ilk h izmetinin konulmıya
cağı hekluodakt beyanata 
herhangi bir tekilde bir 
•mılli hizmet,. teıkılitı ku · 
rulması lhllmalt11I bertaraf 
eder mahiyette tehir etme· 
mit olmaları mantdardar. 

lkı muhafazekir gaz(!te 
dnıOocelerlnl taarih etmekte 
ve baılaoıııç olmak üzere 
lüzumu inında her vatan 
daıa verilebilecek askeri ve 
ılvll vazifelerin kaydedile 
cei• btr ıtclhn teıiıtni lale 
mektedlrler. 

Gönüllü trıkllitı logllte 
rede eektdenberl mevcuttur. 
Ordunun ıönüllü ihtiyatları 

devamlı harplerle ehemmi· 
yetil mtkdarda çofalmııtır. 

Yeni oraanlzaayonların teı 

kıliode de aynı metod kul 
lanılmıttır: 

A R. P (Paaıf müdafaa 
ıervlıt), ıöoüllü kadın ser 
vlsl, ılvll hava muhafazları 
v. s.. . Avrupa vaziyetinin 
son zamanlarda aergtnleı 
mcılnden ıon zamanlarda az 
öncede bu muhtelif sahalarda 
tahakkuk eden terakkller 

JhUmaU vardar. 

Harbiye nazırı B. Hore 
Bellıcba söylediği bir nu · 
tukta kara ordusunun baı
tanbaıa orıanlze edtlece· 
ilnl haber Termlttlr. Bu nu 
tuk, muhtemel bir milli bız

m~t çerçevesi tçtnde ıılabh 
kuvvetlerin sabit ve müte
havvil unıurlarının alabile· 
ceğl nlıbellerl aydınlatmak · 

tadır. 

Filhakika proframda do
kuz piyade fırkasının, üç 
maklnah fırkanın ve nizami 
ordu fırkalarına mütabıh bir 
fırkanın vilcude g~tlrllmesl 
vardır. Bundan böyle niza· 
mi orduyla T errllorlal or· 
duıunun ıil&h ve cihazları 

tamamen aynı olacak ve 
Terrltorlal zabitleri, nizami 
ordudaki meılekdaıları gibi 
genel kurmay kolejtnln hu · 
ıuıi kurslarından geçirile
cektir. Nihayet diler beı 

Terrltorıal fırkası da hava. 
ya kartı aktif müdafaaya 
hasredllecektlr. 

Demek ki. yen i Torrltorl 
al orduıu evvelce on dört 
fırkadırn mürekkepkeo tim-

di on ıeklz fukaya çıkarıl 

mıtltr. 

Bu on sekiz fırkadan doğ · 
rudao doğruya metropolün 

müdafaasına yalnız bet fır 
ka tahılı edilmekte, dıier 

on üç fırka müteharrik kad. 
roya tdhal edilmektedir. 

B. Hore Bellıchanın ha 
her vermlt olduiu tedbirle

rin ehemmiyeti ordu me•cu · 
dunun artbrılmaaını ve ta · 

lim müddetinin uzatılmasını 
icap ettirecektir. Geriye bu 

neticenin ne tekilde elde 
edlleceiln(bılmek kalır . 

Hük6.metln en ıonunda 

kabul edeceği teldl hangisi 

olursa olıua, lnglllz aıkerl 
ıtıtemlnln, ıulb zamanında 

Avrupa büyük devlellerlnln 
ılıtemtne benzer olmaıına 
pek az ihtimal vardır. Bu 
nunla beraber harblJe na· 

zaretloln milli hazırlanma 

yolunda ıüratlt terakktler 

elde edtlmlt oldujunu Te 
seferberliğin ilinlyle loılltz 
orduıunun tamamının faali 
yete geçmeıl araaındakl fa · 

hakkında toplanmıt olan ıılayı gitgide azaltmaya ça-
malümat, birkaç aya kadar lııacağıoı ıöıtertr .• 
17 lla 65 Y•tında bir mil
yondan fazla erkek ve ka
dınm, milli hizmete alına
rak, sivil itlerinin haricinde, 

Yazan: 
Rober Lö Moal 
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TDRKDILl 

Filistin Hadiseleri 

A iA 
Na il Ç a 

p K vvetle i 
ışıyorl a r? 
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Bütün Arap Memleketlerinde 
Kurulan Yardım Komiteleri 

Filistine Para Ve S ·tah 
Göndermektedirler. 

Sekiz tetrfnevvel ta · 
rthll Parlıte münteılr Le 
Tempı ıazeteıt Kudüı 
muhabirinden aldığı ıu 
mektubu neıredlyor: 

"lnglliz müstemlekit nazı · 
rının Kudüs ve Celtleyl zl 
yaretloln ferdasında. Lon 
ra hükumeti, Fllısttnde der
hal yeni ve mühim iıaylt 

tedbirleri almafa kararlaıtı · 
rılmııtır. MGftlnln etrafında 
bir tedbtı erkanıharblye be· 
yeti teıkıl eden Flllıtlnli rG
eıanın ekıerlıl loglltere ta
rafından, içlerinden bazıları 
hakkında ittihaz edilen ıür· 
ıün kararı üzerine, ecnebi 
memleketlere ilticaya mec
bur kalmıılardır. Bugün, 
bunların faallyetlerlnl tekılf 
ettikleri bathca merkezler 
Kahire. Şam, ve bilha11a 
Bağdattır. Baidadda, Filtı

Un müdafaa11 için bir "o
mlte mevcuttur. Bu komi -
teyl teıktl eden unıurlar yo · 
rulmak bilmez bir faaliyet · 
le çalıııyorlar. Bunlar Arap 
&lemine menıup mQbim ıab
ıiyetlerden mürekkep on üç 
azalı bir ıura halinde top
lanmıılardır. 300 Gencin teı
ktl ettlil bir zümre bu tii· 
rayı itmam etmekte ve bun· 
lar, komitenin ittihaz ettlil 
kararları tatblka memur bu · 
lunmaktadır. Komite. Emin 
Elhüıeynloln meaat arkadaı 
larına ve tedblıçılere, her 
ay binlerce lira yollamakta
dır . Toplanan paranın ıerl 

kalan k11mı slllh mubayaa 
ıına ve propaıandaya aar · 
fedl) lyor. Propağandayı ya 
panlar, bütün Arap mem· 
leketlerlne bılba11a izam 
edilen memurlardır. 

Bu memleketlerde oturan 
Fıltatlnlı ıürgünler, Baldati· 

dakl~ müdafaa komlteılle ıı

kı bir irtibat teıiı etmlı bu-

lunuyorlar. f eTzl Kavukçu
nun, iıyaaın tik ıenealndc 

tedhlıçt kuvvetler kumanda
nı bulunduiu, Fıliıtinden ka· 
çmağa mecbur kalmca lra
ka ıltlca ettiği malumdur. 
Fıllıttnde çahıan tethlıçl 

kuvvetlerin rclılerl le, oradan 
sıkı ve mütemadi münaae. 
bellerde bulunmakta, hare
kat için kullanılan sevkulce· 
ytl planları ve teknik malii 
matı oradan ıöndermekte· 
dır. 

Fevzi Kavukçunun kardeıl 
Zafer Elkavukçn da, hır yandan 

çok rnühlm bir mesele olan 
ıllah tedariki itile meıeul 
olmaktadır . Filistin karıtık
lıkları, sadece Fılıat ınl i bazı 

dtn ve ılyaıet rüeıaaının le· 

ıvik ile detıl, fak at hllha11a 
Iraklı unıurların müd11hale· 
sile baılamııtır. Bağdaddakı 
müfrit mehafllfn, karı§ ı klık . 

ları ıüratle nihayete ermek 
ihtimalinden unk görme · 
lerlnl bu nokta klf ı derece-
de izah eder. Eıaa,n, bu 
melaafıl, Fıllıtln hAdııeleri· 

nln çabuk bitmeal arzuıun· 

da deitldlr: Zira. tetbitln 
tehdidi sayesinde, Arap me· 
mleketlerlnlo, mandater dev
letlerin projelerine daha ko. 
lay mani ola bllece klerlnl 
ümld ediyorlar. 

MGdafaa komlleılle ordu 
arasındaki irtibat halihazır
da Abdülhamid Elhaılmi 
tarafından temin edilmekte
dir. Bu zat. lanelerl topla
makta, ıönüllü kaydetmek 
te, ıllib tedariki ve silahla
rın Ftllıtlne nakit ltlerlnl 
temin etmektedir. Stlihlar 
ekıerlyetle Alman malıdır. 
Bu ıll&blar. fillsUne ; taras
ıud altında buluodurulmaıı 
müıkül olan Maverayı Er · 
dün ve Suriye bududların-

dan ıokuluyor. 

Son zamanlarda, Şam 
müdafaa komitesi reiılntn 

Haidadı zlyareUade, ıulkHd
lertn bundan böyle belhbaılı 
Y ahudl ıahılyetler aleyhine 
tevcih edllmeal f lkrl ~lert ıG· 
rülmüıse de bu p lia, yakın · 
da Kablrede toplanacak olan 
parlamentolar konferanıın · 
dan ıonra ve bu konf eran 
ıın, metah binl İngiltere hl · 
kiimetlne ıblii etmesini mü 
teaklp tatbtk edilecektir. 

Müdafaa komlteıl aza1t, 
ıiyonlıtlerln ceıaretlnl kır· 

ma§a ve lnglllz hlkiimellne 
boyun eidlraıeie, bu ıul

kasdler kifl ıelmedlil tak· 
dlrde, daha cüretklr hare· 
kellere geçeceklerini, ahali 
nln ve ılyonlıl kolonilerinin 
katliamına ve 1af ma11na 
baıhyacaklarını ı6ylemekte

dtrler. 
Mutaleaları alınan Suriye, 

Mııır, Yemen ve dlfer mem · 
le ket müdafaa komiteleri, bu 
huıuıta tamamen •utabık 

bulunduklarını bıldlrmlıllr. 

Araplar, filhakika, tlddetln 
hedefe ulaıtıran en mükem· 
mel vasıta olduğu ve Irak
lıların, Suriyelilerin, M111rh· 
farın İnıiltere ve Fransa de 
yaptıkları mücadelelerde ha· 
kh çıkrnalarını bu usule me · 
dyun bulundukları mutalea· 
ıındadırler. 

ltak hükumetinin, bu me 
ııelede aldıtı vaziyet pek 
müıteına bir mahiyet taıı 

yor. Bugünkü kabine, mü 
daf aa komtteıinln mevcudl · 
yelini bilmekle beraber, Hf. 
kmet Sileyman kablncıt hı · 

llfına elarak, bilmez rörü -
nüyor. Hatta hazan komite 
azaları tarafından tertip ed· 
tleo tezahürata lf Urak etm · 
ek ve Cenevre ile Londr•· 
dakl delegelerine talJmat ve 
rirken, komite azuının ou· 
tuklerınd n mülhem olmısk 
mecburıyetlnde kalıyor . la · 
glllz taraftarlığı ile itham 
edilmekten bittabi tehati ed · 
en Irak hükumeti efkara um· ' 
umlyenln büyük bir k11mını 
kendi aleyhine talartk elmlı 
olmaktan çekiniyor. Fakat, 
Ftllıtln tethlı~ılerlnln bGtla 

SAVFAc S 

Yakut Dili Lu~ 
gatı Türkçeye 
Çevriliyor. 

Yakut Dili Lügati müel· 
lifı Edvard P ckarskl, eıaaen 
L• hli bir aileye menıuptur . 

Pek genç ynıınd fl iken o 
zamanki Çarl ık Rusyaaıoda 

h ük üm ıüren fıttbdadın dar 
belerlne utramıt ve thlllalcl 
aoıralJat grubuna menıup 

d iye itham edilerek Slbirya 
ya sürülmüıtü . Geoç ıürgün 
Ye kut ülkeılnin merkezi 
olan Y akutakd kendini Y •
kutlar ve Y akutlaımıı Ruılar 
araıında bu ldu . K.onuıulao 
d il Yakut Türkçeaindea iba
ret oldujund•n bu dllt aı
reomek ihtiyacım duydu ve 
papazlaran Y akutçaya terci · 
me ettikleri mukaddeı kitap 
nüshalarından Yakutça öi
renmeie çalıth · 

Yakut dlllnl epeyce öfren· 
dlil aırada Alman dtlctlerln 
den Böthhllzkfn Yakutça hak· 
lundakl eserini de ıl>zden 

geçirdi ve bu kitapta bir 
takım yanhılıklar ve ekılk 
ler oldufunu ıördü. 

İıte o zaman, ATrupaca 
hemen bıltnmlt olan bu dll 
üzerine daha ıenlt malü
mat edinmek arzuıuna dü
ıen Pekaukl, yıllarca ufra
ıarak bu dilin yalnız konut 
ma lehçesini deill, ata ıöz
lerlof, halk masallarını bü· 
tüo dta ve fol klor mater1al
lerlnl toplamaia ko1uldu. 

Pekarsklnln bu yoldaki 
çalıımalaı ı nihayet oralara 
gelen bir Ruı tedktk be1etl• 
n ln dikkatini çekerek, bu 
çahıkan ıürıünün hazırla

mağa baıl adıjı lftııatı11 ilk 
faılkülü ortaya çıkarıldı . Bu 
f aalkül ve tetkik heyetinin 
raporları, Ruı tllm akademe
ılnl de PekanklnlD kurla· 
rılması arzuıuna dütlrdü. 
Akademenln müracaatı üze· 
rl•e Pekarskl affedildi ve 
Ruıyaya d6ndü. 

Pekaralci, elJndeki mater
yellerl A.kadementn ıeçllll 

Türkoloji ve Monıoltıllk uz
man1arıle bırllkte , bir daha 
gözden geçirerek Yakut 16 • 
gatını baıka Türk lehçeleri 
ve Mogol ve Mançu dilleri 
ile de mukayeseli bir ıekle 
ıokmakla beraber tedklklerl 
bitirmek üzere yeniden fa
ka t bu defa ıürgün deill ti · 
mi tedkik adamı ııfaUyle 

Y akuttstana döndü. 
Pekarakt. artık bir l'akut· 

çu kestlm tıtl . Ne ı tyıuet itle · 
r i, ne de baıka düı6nceler 

ona bir tesir yepmıyordu. Ôm· 
rünO bu ite vakfetti ve bG · 
tün yazıla rı h~p Yakutlar, 
Yakut inanları Yakut haya
tı , Yakut dili üzerinde top -
landı . 

Pekankl 1858 yılının 26 
ilkteırlnhıde hayata gözlerini 
yumduğu zaman, ortada mü· 
blm bir luııat bırakmıttı . Bu 
lügat ıl ım Akademeıinla 

yükıek btmmetlle 13 f aalkül 
ola rak baealdı . Son yıllarda 
TOrk Dı lt Kurumu bu defer · 
lı l<iıa tı dtllmlze tercüme 
ettlrmtı ve basımına da b•ı · 
lamıthr 

------------~--ta z y l katına raimen, Irak or· 
duıunu Fıltıtlne ıöodermek 

lıternemlf, ihtiyattan ıerl 

durmamııtır. 
DJter taraftan, MilfU ve 

ııukll lcl ler , yakında Ka-
(LOtf en aayf ıyı çe•frlniz) 
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89mürgeler ·Jşi f;ek Me· 
selesiıie BeQzemez mi? 

Filistin 
Hadiseleri 
(Baıtarafı üçüncü sayfada) 

h trede toplanacak olan kon 
feran11n neticelerinden çok 
ümtd var bulunuyorlar ve 
bu ıebeble, Surlyede, yorul
mak bilmez bir propaianda 
icra ediyorlar Bundan e v 
vel akim kalan kongre k~n 
dı lerl için bir den teıkıl et 
tlğinden, bu ıeferkl konfe
ransında aynı akam~te uğ 

reme.sının, Panarap hare· 
keti fçln büyük bir hezimet 
olacağını biliyorlar. Koofe
ranı hazır~ıklarını yapan Na
bl El Azmanın bazı meha
fıle temasları büvük bir ıüp. 

he uyandırmaktadır. 

ı •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~ 
~ ~ 
~ Türkiye Cumhuriyeti ZiraatJBankası ~ 

~ K apita/: 100/JOOtJ()O Türk Lirası ~ 
~ Yurd İçinde 261 Şube Ve Fljans ~ = Dünyanın Her TartJ!Jnda Mu!;abir/er. ~ 

Fran11zca "Tan,, ga:ıeteat
nln Berlfn muhabiri bildiri· 
yor: 

• Münlhte M. Daladiyenln 
Alman milletinden gördüfü 
samimi tezahiirattan dolayı 

memnun olduğunu ve buna 
hayret ettlihal ıôyledlğlnl 

anlatalıyor . O tarihi 29 ey· 
lül gününün IUimlni buaün 
gösteren ılnemalardan birine 
gelecek olsa keodtıl beyaz 
perdede görününce halkın 

hali nasıl alkııladığını göre · 
cekttr. Hatta bazan öyle ol· 
uyor ki, Fransız baıvekıit ile 
Çemberlayn diktatörlerden 
daha fazla alkıılanıyorlar. 

Bu ,\iman milletinin hu
günkü ruh haletini göıteren 
mthlm bir delildir. Şüphe . 
ılz ki, bu millet baımda bu· 
luoaqlara karıı, memleket· 
ler•ne yeniden arazi ilave 
ettikleri, billaa11a hariçteki 
vatandaılarını Alman hudut · 
ları içine aldıkları için mü· 
teıekklrdlr . Fakat, bunun 
haoıl ıeratU içinde tahakkuk 

• 
ettlrtldtilnl •e birkaç kere, 
btlha11a 27 ve 28 eylQlde 
dünyanın, baıta bulunanla· 
rın hatası ile az kal11n fe
likate ıürükleomek derece
ılne ıeldlflnl de biliyor. 
Şunu da unutmuyor ki, 

gene o ıünlerde Südet Al 
manları için açılacak bir 
harp biç bir cihetten hakla 
ıöıterllemezdl. Çünkü Al. 
manya biitün lıtedlklerinl 

elde etmlsti. Almanyanın 
bu hareketi ancak daha faz· 
lasını lıtlyor ıekltnde izah 
edtlebiltrdı . 

Bu karışık vaziyet tam 
zamanında halledıldt. Bu.bir 
mucize deillae bile, bir ta· 
lıh eıerldlr. Fakat, vaziyet 

rene aynı ıekllde devam edene 
tehlike gene mevcuttur. 'Va
zlyetln o ıekilde devam et
miyeceğinl de bize kim le 
mln edeblltr? . 

lıte, Franıada, lnrılterede, 
her memlekette, hatta Al
manyada hl11olunan endiıe 

buradan geliyor. M"'mleket 
efkarı umumiyeslne n~ımen 
tercüme:n olanlar f ran· 
aızlarla fogiltzlerin Mil· 
nlh anlatmasını heyecanla 
kartıladıldarını , tenkldler 
yülcıeldlilnl görerek hayret 
etmlı gibi görüomefe çalı 
ııyorlar Onlara göre F ran -
11zlar ve lnrılızler H1tlere, 
ıükraola, ellerini uzatmıılar
dır. Buna da hayret ediyor · 
lar. Çü~kü Hıtlere, bu sefer 
de harp çıkarmadıtı için te 
ıekkür edtlmeıl lazımdır 

Bundan baıka, baıkaları· 
1 

nın harpçi niyetler beıledl 

ği ileri ıürnlüyor. Geçen gün 
Alman propağanda oazuımn 
b ı ze dediğine nazaran, Al· 
manya tahdld edılmtıtır 

Httlcr Sıurebrükdekl soo 
nutkunda da Oüf Kuper ve 
Çörçll ııbı huıuılle harpçi 
fıl(ırler taııyan bazı İorlllz · 
lerf itaret ediyordu . 

Bu suretle, ezeldenberl 
devam eden bir vaziyet kar 
ıııında bulunuyoruz. lkı 
memlekt:t veva tkt grup kar · 
fi karııya gelmtı ve her btrf 
dıaerlntn kendiıine saldıra · 

cafını zannediyor. 

Gayet baılt: Anlaımanın 

ertesi günü pek tabtidlr ki, 
bu •eziyete dGıülecektı. Al · 
manyamn bet ıenedenberl 

takfp ettiği [hem de o kadar 
iyi nerlceler aldığı] o taar ~ 
ruzl alyaseUn artık bırakıla· 
caima Franıayla lngtltere 
na11l lnaoabtlirlerdı? 

Diğer taraftan Almanya 
da, eğer hakikaten bu siya · 
ıetl bırakmak istiyorsa btle
ona bu sıyasetf kazandtran 
vaııtaya, yani orduya na1ıl 
dokunabdtrdt? Almanya, 
muzaffer bir devlet gibi el · 
de etti il muvaff akıyetlerl 
bu ordunun ıayeslode ka
zanmııtır. Onun için ordu, 
adeta bir mabud olmu,tur. 
Ordu bugün Almanyada, 
memfekeun kuvvetinin ve 
büyüklüğünün itiraz kabul 
etmez bir kaidesi haline gel. 
mittir. 

Ordunuu tahdidi akla ge· 
tlrUemez. Almanyanın bugiln 
slliblarını bırakmaıına im· 
kin yoktur. O halde aım 
derecede ılliblanmayı baı· 
kafarı fUDU yapıyor, buau 
düıünüyor dtye hıklı eöıter· 
mck lazımdır. 

Bu çıkmazdan nasıl çıkı· 

lacak? Bunun yolu buıGn 
için maltuıı değtl, füpbestz, 
Almanyadan, hatta resmi 
mehaftllerden bile, Avrupa 
vaziyetinde umumi bir ıü
kôn temini lehinde bazı ses 
lerİn yiıkseldiğlol tıtuyoruz. 
Meseli Fölklıe Beobahter 
gazeteılnde okuyoruz: 

"Avrupada ılyaai bir ha· 
ktmfyet istemiyoruz. latedl· 
ilmfz yalnız milletin emnf · 
yetidir . Dlier memleketleri 
tktıaadt bir ıayeyle kullan -
makta iıtedlğlcnlz yok .,, 

Fakat biz bu gibi ıözleri 
çok dinledik. FUltyat bu ıöz · 

lere uymuyor ve başka ıeı 
ler bunların aksini haykırı 
yor. 26 Eylta1de Httler Spo
rtpalastakl nutkunu ıöyle 

meden evvel spiker çıkmıı, 

ıöyle deml§tl: 
"Biz bugün atık Veuav 

devrinde bulunmuyoruz. Bu · 
1 

gün istediğini Avrupaya ya 
ptıran Almanyadır.,, 

Bu ıözlerde k11men bir 
ha~lkat var. Fakat asıl ıöy 
lenmemesl lazım ıelen sözler 
bunlardır . A1manyada Mü· 
nth anlaımaaındao hemen 
sonra Fraoıayla İngtlterenln 
sllihlarını arttıracaklarından 

J 
bahıetmelerlnl hayretle kar· 
ıılıyorlar . Fakat acaba an 
lamıyorlar mı ki Münib an · 

1.1 • ' • 
laımaaı bile Frllnaayla lnıtl-
tereyl bu harekete sevke ta 
bidlr ve lkl de•let hiç te 

1 1 

HUlerln arzuıuna tibt olmak 
nl yetin~e deilldtrler. 

Eier Almanya hakikaten 
Avrupada ıükuneti t~min et · 
mek tıtlyoraa kendlıtnden , 
beklenen ıey ıulh hareketi · 
dır, Sarrebüktekt gibi ıözİer 

değil. Almanyada beklenen 
ıey, artık taleplerde bulun 
mamaaı veya, bir ıey tıtl

yecekıe bile bunun karıııı 

ğmı ıöatermesidtr. Zira Al
manyaCia büyük bir ehem
miyeti haiz olacak bazı fe · 
daklrlalıdarda bulunabıllr. 

Bunların en ba1ında da ıtli 
ot 

hlanma cihetinden yapılacak 
fedakirlık relmektedlr . 

Hugüokü halde bundan 
hiç bahsedildiği yok . Yalnız 
dünyanın Almanya lehine 
yapma11 beklenen ıkttaadi 

fedakarlıklardeo bahıoluou · 
yor. Sanki Almanya dahtli 
lktlsadlyatını ve harice ıh · 

racatını iltedlil gibi tanzim 
edememiş atbi! 

Müıteml~kelerden bahso · 
lunuyor. Sonra reımi bir 
gazete olan Hamburger 
Fremdenblatta, meıelenln şu 
ıekilde ortaya atılmasına 

hayret edili~or: "Almanye. 
bu mesele hakkında müza
kerelere baılamağa inıade 

bulunmaktadır.,. 

Yeni Almanya müıtemle · 
ke meıeleıt üzerinde Franıa 
ve lnglltere tle müzakerele· 
re glrlımeyl kabul ederek 
bir lütufta bulunuyor. Bu 
'1lesele üzerinde daha timdi · 
den f &kir ıı\etmeie baılandl 

fı anlaıı1ıyor. 
Geçen ıün Berlınde bulu 

nan bir zat Alman hükumet 
erklnından bazılarlyle yemek 
yerken kendtılode Almanya · 
nın müıtemleke huıuıunda 
Kamerun •e ıarki Afrlkayla 
iktifa etmlyecejint, Fransız 

u 
Konıoıunu, Belçika Kongo 
sunu ve Anıloyu da •ıUye
ceğlol söylemltler. Hulasa, 
Almanya bütün orta Afrika · 
yı kucaklayan ve ti mali Af . 
rlka ile benubi Afrikayı bir · 
birinden ayıran ıeniı bir 
imparatorluk isliyor. 

Almaolarm büyük planla· 
ra ve hadsiz hesapsız lhtl 
rulara düıküo oldukları ma · 
lamdur Btr de sonra bueün 
baılarında bulunanlar reallıt 
olduklarını söylerler. Şüp 

heılz unutmuyorlardır !ıl , Al · 
manyanın müstemlekeler kar-
1111ndakt vaziyeti orta Avru· 
pa karı•ııodakt vaziyetine 
benzemez. Almanya Çekoı· 

lovakyayı adeta kuı:ttmııtı. 
memleket de ona mukave
met edebilecek vaziyette 
değildi. ÇekoıloYakyamn 
mitteflkleri ona yardım et
mek için lHrruzi bir harp 
yapmağa mecburdurlar. 
Müıtemleke ııınde meıele 

tamamtyle terstir. Bu müs -
temlekelere giden denizin 
hakimi Almanya değtl , in · 
ı•lteredJr . Almanya iltedığı 

müıtemlekeleri almak için 
bir harbe glrfımeyi göze al
uu tik taarruz edecek olan 
odur. ~üpheıtz böyle bir 
tecrübeye ılriımekten de 
çekinecektir. 

Kahtrede toplanacak olan 
Arap parlamentolar konfe 
raoıının vereceği netice ha· 
kkıada ıtmdlden bJr ıey 

ıöylenemez Konferansa it · 
tlrake davet edilen baıhca 

ıark devletleri, murahhas 
göndermekten imtina etmiş 
terdir Mühim dahili meıele · 

lerle çok me§Kul bulunan 
memleketler nazarında Ft· 
llıtln meıeleıı, ancak Bllyük 
Britanya, Araplar, müılft

manlar, hıratlyanlar ve Ya · 
hudtler araıında ballı kap 
eden bir meıeleden tbaret 
telakki edilmektedir. 

Bunu M111r hükumeti de 
çok iyi takdir etmlı olup 
son zamanlarda, birçok te · 
ıebbüsler ve müracaatlar 
kar1111nda kaldığı halde, 
MıUetler Cemiyetindeki mü 
me11ıllerl, Filtstln, hadiseleri 
hakkında muıırane bir vazi · 
yet almaktan 
lerdlr. 

Muhakkak 

imtina etmtı · 

olan birıey 
varsa o da parlamentolar 
konf eraosının vereceği ka· 
rarlar ne oluna olıun, lnglL 
tere hükumeti Ftl11tin meıe -
leat hakkındaki vaztyetlot 
değııttrm i yecekti 

Amerika 
Cumhurreisi 
Ruzvelt 
(Baıtarafı ikinci sayfada) 

hoşuna giden hediye verildi . 
Bır zamanlar, ıenato ka · 

p11ıoı kendlılne kapalı tut · 
mak istedikleri müıtakbel 

cumhurrelıl "Küçük Rooıe· 

velt,, dlye çağıranlar onun 
ruhundaki enerjiyi ıöze ba · 
tacak kadar bariz olarak 
gördüklarl gündenberl, bu 
safatl unutup, "blzlm Frank 
Jtn,, derneğe baılamıılardı . 

Avrupanın yaıadıfı facialı 

hafta zarfında onun, Yeni 
dünyadan tkt defa yükselen 
ıe&lnl, ıulhu kurtaran amil 
telakki eden bazı mehaf il, 

JIJ. Her türli zirai ikrazlar- diğer }>Jlcümle bank• ..,u ~ 
.,/IJ, ameleri püyük ıubelerlnde klralıis kualar. ~ 
1" ihbarsız tasarruf ve kumbara hesaptarında ıkr•· ~ = mlyeler. ~ 
: ikramiye: Mlklarl: ikramiyenin Lutan: J 
!#ıi ADEDİ LiRA LiRA , 

.. 1000 1000 ,1. 
~ 500 soo ~ 

= ı! ~~~ J~~ ~ = 25 5ü 1250 ~ 
'IJ 30 40 1200 ~ 
,,;. 40 20 800 ~ 
~ ı 08 6000 'I. 
1'i. Bu lkra.miyder lıtr üç ayaa bir olmak üurt sı· ~ 
~ nede d6rl defa llu miktar uuriqden kura ile~cfılı· ~ 
~ laco.ktır. ilk keşldt 1 Eylfı.l 938 dedir. .'J 

)l -·-·:l 
·---~~~-~-~~~~~--~~~~~~ 
Balıkesir As~.eriSatın 
Alnı<• Koınisyonııoda.ıt: 
Keıtf bedeli 107.501 lira 45 kuruıten ibaret ela o f; 

tabyada lota edılecek! iki top hangarı tle üç ceph•D' ,r 
tek' 3 - 10 - 938 tarihinde talip zuhur etmedliinden ti· 

•e dört defa din edilerek kepalı zarf usulıle ihalesi 1 
938 ıalı günü saat 11 re bırakılmııtır . il' 

ihale Balıkesir kor aatın alma komlıyonunda y•P',t' 
caktır . Muvakkat teminatı 6625 lira 8 kuruıtur. 'Bil 

1
, 

ald plan, keıtf, fenni ve umumi ıartname tle eki •' '1,, 
mel hafriyatı tafallit reıml Ankara, lzmlr •e lsta11b111 ,. 
vazım amtrllk\erıyle Balakestr kor satın alma komtıyooıJ 
da rörüleblllr. ~· 

T allP.lerln kanunun iki ve üçüncü maddelerinde 111
11 

•• belaelerle btrlikde ihale gün ve ıaatlnden bir aaat e o' 
teklif mektuplarını Bahlcealr kor ıatın alma komlsyood 
vermeleri. 

4i - J - 355 
----------------.-------------...... ----------- ' Balıkesi Vilayet Dai111•, 

Encünıeninde•1 
dl 

1 - Talibi çıkmadıjından dolayı tO güo temdit 1 1 
ieo 1988 lira 28 kuruı keıif bedeli Edınctk- Belkt• 1~ 
kaldırım lnıaıına bu müddet zarfında talip zuhur et-:, 
~inden 7 Teırlnaanl 938 tarihine raathyan puartesl 1 g ,,,. 

saat 10 na kadar bir ay müddetle pazarlıia bırakıloı•f 
1 

2 - Bu İl" aid ıartoame, keılfnam• veıalre eocOdl 

kaleminde veya Nafıa Müdürlüğünde ıörülebillr. " 
3 - ihale Encümenin mutad toplantı gilnlerl ola11 c:aJ 1 

teıl, pazartesi ve perf~mbe ,eünlue ta)tp huzurunda yıP' 
caktır . ı 

4 - lıteklller yukarıda btrtncl mıddede JIZth 1 ''~ 
kadar Nafıa Müdürlüjünclf':n alınacak ehliyet •e••";6 
blrltkte encümene müracutları ilin olunur. 4 - 1-

Balıkesir Askeri Satın 
Alıııa Konıisyonıında• 
Balakeılr kor merkez birltklerlnln ıenellk lbttyac• 

0 

520 ton un kapalı zarf uıultle elulltmeye konmuıtur· 
Eksiltmesi: 3 - l 1 - 938 perıembe aünG ıaat 16 d• 

hkeaır kor aahn alma komisyonunda yapılacaktır. ~· 
kür unun muvakkat teminatı 41 iO liradır. 

Taliplerin muayyen olan ıün ve ıaatından bir saat t 
vel kanunun ikinci ve Oçüncü maddelerinde yazılı belı•1' 
birlikte teklif mektuplarını kor ıatın alma ko1nfs1od 
vermeleri. Enaf ve ıartlar Ankara, lıtanbul ve ls1111' 
vaz•m imlrlıklertle komrıyonda gör(ileblllr. 

1 4 - 1- 36 

H u l i ı a , Almanyanın 
müstemleke taleplerinin ye 
rlne getlrflmest h~r ıeyden 

evvel diğer devletlerin hüı · 

nüyetlerine bağlı bir mes 
eledir. Bu nokta yaln ız Al 
manlar için de,tl, Ka1Derun.u 
vermeğe tlmdlden razı bu 
lunao F;an11zlar iç in de böy · 
ledır . ,, 

bir gözü Amerıka üzerinde ı-.......... ~--"'!.9 ------------~----
tlu:n , b•r gözü aıe de e•k• Balıkesir Askeri Sa tıı1 
dünya lılerlnt takip eden 

bu adama, Avrupanın da Alma Koınisyoıınnda• 
"Bizim Franklin,, demeılnt K 20 JO f or. merkez hastahaneılnde yapılan inıaata 
yerinde buluyorlu d 490 ~O güaıün e talip çıkmadığından 2 sayılı kanunun lene Ll'lurel 

1 il~ •• 
1 nepsut Belediye 

Ri)Tase tiııden: 
Kepılt beledtyeılne aid Çulıurağıl meruının kıılık ot 

laklyeılnin eski ıartlar altında 938 lkfnc ltetrln ayın ın 3 rıcü 

perıembe günü saat 16 da icara verlleceil ilan olunur-

J 1- 372 

maddesine göre ıhaleat 1 -11 938 aah günü 1aa t 11 c:I• 
ıatın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 316 ltra 70 kuruıtur. Taltplerffl 
m :natlarlle birlikte kanunun ikinci ve üçüncü maddelı' 
de yazılı belıelerl~ Bahkeslr askeri satın alma ko1111' 
nuoa müracaatları ilan olunur. 

S11htbı ve Baımubarrlrı : Balıkeıtr Mebuıu 

Çık.11rım Genel Direktörü: FUAT BiL' AL 

1 Ba11m1eri: Vffayet Matbaa11 - Bahk_ .. ıt 


