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Çek Hükumeti ile Südetler Arasında 

Müzakerelere Tekrar Başlandı. 
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Atatürk,Hariciye Vekiliniyes. Çek. Südet Müzakere
Süat Da vazı Kab ul Ettıl e r. leri Tekrar Başladı 
Doktor Aras Cenevreye Hareket Etti, Uluslar _ • 
SoayeteaindeMüzakerelereSali.GünüBaşlanıyor. Haynlay;,, Hitlerle Yaptığı GörQfmelerden 

lıtanbul, 10 lA.A.) - Ha 
riciye Veklf I 8. Tevfik 
RGıuı Araa, dün akıaoı 
Cene·neye hareketinden ev 
•el Dolmabahçe ıarayına 
llderek Retılcumhur AtaUlrk 
tarafından kabul buyurul 
•uılard1r. 

İıtaabul , 10 (A A) 
Retııcumbur Atatürk, Parla 
8oynk Elçlmlzl ka bul buyur
.. utlardar 

B. Saat Da•az, den aabah 
lllahallı memuriyetine hare 
ket etmlttlr. 

Cenevre, 10 (A.A.) -
'1Uletler Cemiyeti konaeyl 
dara toplanmıttır. Konıey 

Atatürke 

ffıtıyhlann minnet ve ta
zimlerini ırzıtmt k üzere 

~ir heyet gell cek. 
Ankara, 10 (A A.) - Ha · 

tay millet meclıst aaaaından 
btr heyet Atatilrke llatayh · 
larıo minnet Te taalmlerlal 

''•etmek •e Türkiye BGyGk 
'1ıUet Mecllılne Hatayın 
ıa.ınoet ve ıelimlarını bildir 
"'ele Ozere Cumhuriyet bay 

••1nunızda Ankaraya rele
~•kur 

1'ekirdağda 
Kuraklık. 
8e! e:;~~a:be!~ T ~k~r~l~nda 
~111Dur yaimamııtır. Sıcak 

--!! •e kuraklık devamdadar. 

• 

siyasi meaelelerln müzakere 
ıine Hlı gilnO batlanacaktır . 

Atı na, 10 ( A. A) - Bari 
clye mibletarı Mavrudiı: 

Yunanlıtını Milletler Cemi 
yeU toplantııında temıll et· 
mek üzefe cenevreye hare 
ket etmlttlr. 

Bükreı , 1 O (A .A.) - Ha· 
rlclye Nazın Komn•n ve 
Roman ya heyeti Cenevreye 
gltmtıttr. 

Cenevre, 10 (Radyo) -
Uluılar ıoıyetHI a1amble1l 
yarın toplanacaktır. 

Amerika hariciye nazareU 
g?nel sekreteri çektıil btr 

Marsilya Lima
nı Askeri idare 
Altına Konuldu 

Maratlya, lO ( AA ) -
Miltemadiyen devam eden 

grevler (lzerlne Marellya dok 

larının aıkerl idare altına 

kooulma11 hGk6metçe karu. 

latmıt ve bu huıuıtald ka · 

rarnıme dün reaml ı•zf'lede 
netrolurunuttur. Bunun Qzerlne 

bu sabah cıhetl ıukerlye 

Maull ya doklarına ve ant 

upolarına fillen vazlyet et 
mittir . Çalıjrrıağa çağrılan 

bft yüz amele, derhal emre 

tubet etmlttlr. Bundan bat 

ka doklar tdareal ı lt lıUyen 
altı yüz ameleyi de ite ili 
mıthr. lı!er muntazam ıö 
riUmek tedlr. 

Dok ameleleri sendUrHı 

mllli federuyon nezdinde 
teıebbihte buluomutlur 

Son iki Ay içinde 

ltalyadan lspanyaya30 
Bi Gönüllü Gönderildi. 
lıalyı, ispanya harbi basiidıUındanberi Genaral frın

toya 180 milyon İngiliz lirası dı yardım~a ~ulun~u. 
11 

Baraelon, 10 (A.A ) - Mil· 
IDOdaf aa nazareU tebllf 

'dt1or: 

le E9Yelkı aGn düım•n fev . 
•ilde veıallle Sida lı da 

~llldakı Cumhuriyetçi mevzi· 

b''111• taarruz etmlııe de 
lrtbırı ardında dört defa 

~•lcGrtülmilıtür . Dütmanm 
taburu imha edilmtıllr. 

11 
l>Gn düıman Korberamn 
ıa.alınde iki meni lıgal 

't11aeie muvaffak olmuıtur. 
lb Şark cephesinde Eltoro 
it •ntllka11nda, düıman keza 
hılconu ele ıeçtrmııur. 

ili "Deylt Herald., ıueteıl
~•lyaı1 muhabiri bıldlrlyor: 
~ ~bllt harbi~ batlanııcın· 

la baatran •JIDID IODUDa 

kadar ltalyan hük<kmetlnin 
lıpanyaya yardımı 17 mil · 
yar liret, \ 180 milyon lo11i · 
lız ltra11) bulmuıtur . 

lumad edtlebılir bir men 
badan alınan bu rakamlrır ev· 
velce yapılan tahıninlert le 
yld etmektedir. 

Bunun 4 5 milyar lireti 
1936 da, 9 milyarı 1937 de, 
3 5 mtları da bu senenin 
ilk altı ayında ıarfedllmııtır . 

Alman mnh1mııta göre, 
ıon haziran ve eığulloı ay 
ları zarfıuda ispanyaya 30 
bin rönüllQ ıönderilmlıtlr. 

f apanyadakt bOtün ltalyan 
gönüllülerlnln ıay111 bugOn 
70 bin, Almanlarınki de 8 
bla tala.ta edllmel&tecllr. 

telgrafta, Amerika hülc6me
tlnln Bern sefirini mOıahtt 

ııfatile asamblede bulundu 
racağını bı ldtrmiıtlr. Bu ha 
ber, siyasi mehafllde mühim 
akıs1er uyandırmııtar. 

Sonra Prağa Döndü.. Sü.detler Morav•ka - 0•
travaHadiaelerinin Tasfiye Edilmesini istiyorlar. 

Aaamblede hazır buluna · 
cak olan devletle;--(ıeteıu --yonlan, bu giln buraya mu 
va1alat etmtılerdtr. 

. Al&kadar mehafllde ı6y
lendiilne 16re, lneıltere hQ
kt\metf; Skandloavya deY
letlerlnln tekliflerini nazarı 

dikkate alarak Uluılar ıoı
yete1t eıee nizamnameılnln 

ı 6 ncı maddesinin tab edl 
lıp ed ılmemeıt keyfiyetinin 
müzakerenin konmasını lıtl· 
yecektlr . 
· Cenene, 10 (Radyo) -
Amerikanın 1enelerden ıonra 
Uıuılar soıyeteıl uamblut· 
ne tekrar milıahıd bulun 
durmaia karar vermeal ali · 
kader mohafılı memnun bı· 
rakmıthr. 8u, Amrikanın 

Avrupa ltlerıle yakından 
metıul olamak hted ıflnl 
göıter mektedtr. 

Prai, IO (AA) -- Çek 
hük<kmetl ile SOdetler ara· 
11nda müzakerelere tekrar 
baılanmıtbr. 

Cenevre, 1 O ( A A. )-lnglliz, 
f ranaız, Polon7a •e Macar 

harlclJe nazırları vaziyetin 
ne:ıakeU dolaylılle Cenevre· 

ye hareketlerini tehir etmlt· 
lerdtr. 

Nurembera, 10 (A.A.) -

Hıtlerln muavini He11, Fart· 

nacinln rlyueU ahanda Nü 
remberg konrrealne ltUrak 

etmekte olan İtalya heyeti 
ıereflne büyük bir kabul 

rHml yapmıttır 
Bu gün irad etmlt olduiu 

bir nutukta Alman matbuat 
tefi Ditrih, ecnebi gazetele 
rln yalancı havadıılerlnden 

babıetmlıtlr. 

Mumaileyh, bu haberlerin 
bafı oldukları fena netice 

lerl tebarüz ettlrmlttlr. Ha· 
Uk demokrat bnkametlerin 
Ye gazetecilerin Alman ve 
balyan tekliflerini iyi karıı· 

lamamıt olduklarından dola
yı tıklyet etmlttlr. "Beynel· 
milel ahllk monopol6ne H · 

hlp olduklarını iddia eden 
demokrHtlerde blalm sulha 

da Yet eden, ıulhu arar lto · 

rumuzun acaba teılrl ne ol
muıtur?,. 

S6züne devam eden B 
Dnrıb, anıluıun ne bir m(l-

dahale, ne de A.lmaa1a ta· 
rafından yapalmıı ıfratklra

ne bir hareket tetkll etme· 
mekte elduiunu ı6ylemlttlr . 

8. Dttrlh ı6süne deYam· 
la demlıtlr ki: 

'" - Almaayanın doymak 
btlmtyen pan·ıermaalzm ıh · 
ttraaları yoktur.,. 

Relırat, 10 (A.A) - Sa-

Südetler Meselesinden Sonra 

Macaristan, Alsas - Loren Ve Ro
manya Meseleleri mi Cıkacak ? .. 
Bir Fransız Gazetesi, Almanyanın iJzerinde 
Israr Ettiği Şeyin BiJtiJn Avrupanın Mukadde-

ratı ile Aldkadar Olduğunu Yazıyor. 
Parlı, 10 (A .A) - Parla 

ı•ıeteleri, dün Çekoılovak· 
yada ıeçen hldlaeler ve ya· 
pılan mOzakerelerle me11ul 
olmaktadır. 

f pok ıöyle yaaıyor: 
'"Na11I Çekoılovakya me 

ıeleat A vuıturyanın ı111alının 
erteal günü ortaya çıktıy11, 

Südet mıotıkaamın ltralJnın 
erteıl günü de Macar meıeluı 
Danimarka meıeleıl, t\oman. 
ya meselesi ve Alıas Loren 
meıeleal ortaya çıkacaktır. 
BQtün fran11zlano btldlll 
lıte budur. Mürettep hiçbir 
hldlıe, htçblr tlddet hareke
ti Fran11zlara ıofukkanhlık· 
larıaı kay~ttlrmlyeceği 111· 
bi, kararlarından da döndür 
mlyecektfr. Fran11zlar hill 
bu ıaatte bir harbin 6o0ne 
geçmek için •mkinııza bile 
teve11ü 1e hazır bulunuyorlar. 
Fakat onlar harbe mecbur 
ed ı lırlerse va~lfelerlnl ıon 

haddine kadar yapmakta 
tereddüt etmtyeceklerdtr. ,, 

Fııaro diyor ki: 
"Südet meaeleainln S6det 

Almanlarlyle Prai hüküme· 
ti ara11oda bh mesele ol
anakten çıkarak Almanya ile 
Çekoslovakya ara11nda bir 
meıele haline ıırdtğl tafha . 
ya ıelmlt bulunuyoruz Çe· 
koelo•ak1nın 1anıada A•ru-

pa müvazeoealnde allkadar 
olan devletler de bulunmak· 
tadır. İtte Runılmanın faali• 
yeti, bu suretle tanzzuhu· 
na mGncer olmuıtur. 

Hır takım hldlseler bu va· 
zlyeU karartamaz. Almanya 
böyle bir çıkmaza glrmtıtlr. 
Almanyamn bundan çıkmak 
ta iıllcal mi edecell, yokıa 
orada dahamı ıeclkecejl bellı 
deiıldtr. Malam ya enternaa
yonal ılya1ette de ılnlr im· 
Uhanı vardır 

Dtter taraftan, olan ol· 
muıtur. Fdbakıka totaliter 
devletlere kartı anlıyabtle 
ceklerl yeıloe liıan kulla · 
D!lmamak ıuretlyle bu de•· 

!etler, ceaaretlendlrlllyorlar 
Şımdt 161le bir badde ıel · 
mit bulunu1oruz ki, lıter tı· 

temez demekratlk de•letler 
ya harekete ıeçeceklerdlr, 

yahut da fent bir tlddet 
darbeat kar111ında teslim ola
caklardır.,, 

Poptıler de ı6yle diyor: 
•fraaıa ve loılltere tman· 

la tunu IÖJl•melldlrler kı, 
buıün bahtı me•zuu olan 
ıey ne Südet Almanlarının 
Taziyeti hattl ae de Çekoa· 
lovakJanın mukadderahdar. 
Bahlı mevzuu olan ıey, bG · 
tiln A vrupanın mukadder•· 
tıdır. Bunda lnrıltere Ye 
franıa da dahtl bulunuyor.,. 

Kamutay M~- Bu Yılki 
murlarılçin 1 eı· Fındık Mahsulü 
k. "[ At V latanbul, lO (Huıuıl) -

l Q AanUnU Bu aene fındık mabıulQ ol-
Ankara, 10 - BOyük Mil. dukça iyi ve mebzuldGr. Bu· 

let Mecllıt memurları için oun neUceıl olarak muhtelif 
yeni bir teıklllt kanunu tek · memleketlere fındık ihraca · 
lifi hazırlanm ı ıtır. hmız da iyi bir ıafhaya ıtr-

Bu memurların derece Ye mit bulunmaktadır. Alman · 
adetleri yeni projeye ' ı~he ya •e Amertkaya bu aene 
tayin ve te1blt olunmaktadır fazla mtktarda fındık ihraç 

Badema hariçten BOJük etmek mümkün olacalı tlm-
Mlllet Mecllılnde bir memu diden anlatılmaktadır. 

rlyete talip olanların me· ka bu Jeni projedeki t=ı 
murlo kanunundaki enaf ı lan da sahip olmaları icap 
bala bulaamalarıadaa l»aı· ..ı.cektlr. 

muprava ıazeteıl "Harici ıl; 

ya1ete bir nazar,, batlılı al · 
tında yazmıt oldulu maka
lede, bllha11a bGUln nazar
ların Nüremberıe mGte•ec· 
cth bulunduiuou ve orada 
bu ayın 12 ılnde ıon dere
cede mühim kararlar lttlhaa 
edilecellnl yazmaktadır. 

Praf, 10 (A.A ( - Daa 
alltam netredllen reaml teb
ltfde deniyor ki: 

Sadet deleıelerl Bat vekil 
Hodza ıle yaptıkları müll· 
kat eana11nda, Moravıka Oı. 
trava hldlıeleri hlkümet ta
rafından ta1f iye edtlmedtkço 
hükümetle mGzakerelere de
vam edemtyeceklerlnl bıldır· 
lllltlerdır. 

Baı•ekll, mezktar dd me· 
bun •erdlil cevapta, allka. 
dar nazarların bu hldlıeler 
hakkında ciddi tahkikat ya
pılmaıı, meaul makamatıa 
tecziye edtlmeal lçla icap 
eden tedbirleri• alımnıt el
duiunu teblli etmlttlr. 

Sudet Almanları partlılala 
deleıelerl tahkikatın HJrln
den haberdar edilecektir. 

Parti mümentllerl, baın· 
kılle yaptıkları m6l&katan 
neUceaJnl partiye bildirecek· 
lerint ı6vlemlttlr. 

lyı maliimat alan meha· 
f ıllerlo kanaatine ıöre, hl
kümet, Moranka·OıtraYa 

hidlıeslni te afiye için b6ylk 
bir ı6rat g6sterdlflnden Haya. 
laynctlerle mlzakereler ile· 
men tekrar batlıJabllecek· 
tir. 

lneıllz müıahtdı Prat, Ott· 
ra•aya ıelmlttlr. 

Poliı mGd6dyeU, aetret• 
tlii bir tebllide, içtima et· 
mek lıUyen bir Sadet Alman• 
lan rrubunu dafıttaiını, çGn · 
kü mubalıf ılyaıt kaaaatte 
bulunan dtjer halkın ataJI· 
ti ihlll edebllecelderinden 
çekındıi rni bildirmektedir. 

Nuremberı, 10 (AA.) -
llavanı ajanıının öfrendlfl· 

ne göre lla1olayn, Hıtlerle 

yaphiı uzun bir m81lkattan 

ıonra Prafa hareket etmlt
Ur Haynlaynın 6bGr ıün tek
rar Nuremberıe relmeıl 

muhtemeldir. 

fakat D.N 8 ajan11, Pral 
mahreciyle netrettıll bir ha· 

herde Südet partııl mebuı 

Kunduo Hıtlere Prıi hilkıl

metlnln ıon tekliflerini btl
d rmek üzere Nuremberıe 

rlttlft haberini tekzip et· 
melctedtr . 

Mezkur parti, Hayalaymn 
Nliremberrden ayrılarak Pra · 
fa hareket euııı haberini de 
tekzip etmektedir. 

Londra , 10 ( A.A ) -
(:loau DördllMI •:rfada) 



SAYFA: 2 

Meşhur Fransız Tiyatro Muharrir
lerinden Hanri Bernştayn Yazıyor: 

''Mus oli 
r1mı Niç· 

·y Nişa' a-
adeE . 7 

ım. ,, 
Meıhur 1-ranaız tiyatro 

muharrlrlerlodeo Hanrl Bcrn 
ıtayn vakttle kendlıtne ve· 
rllmıı olan halyan nlıamnı 
Muuollnlye iade etmlttlr 
Aıleo Yahudl olan muhar
ririn bu hareketine sebep 
ltalyada Yahudi aleyhtarlığı 

baılamaıı olmuıtur. 
Hanrf Bernıtayn kendisi -

ne verllmtı olan Sen Moriı 
ve Sen Lezar nlıanmı iade 
ederken Mu11ollnlye blr de 
bir telgraf göndermtıtır. Tel. 
grafında ıöyle diyor: 

"Ekıelinı; 1923 de beni 
Romada çok iyi bir ıektlde 
karııladılar. Şehlrih bütün 
büyük tiyatroları o akıam 
benim plyeılerlmden birini 
oynadılar, aanatkir ve mu · 
harrlrlerln en meıhurları da 
bana bir ziyafet verdller Zt 

yafette bulunan bir nazır da 
beni sizin namınıza aelim· 
ladı. 

O gündeabetl eserlerim 
bütün ltalyada her giin tem 
ıll edildi ve o güzel mem 
leketınlzln halkından, edip 
lerlnden, ıeflerlnden, hatta 
bf zzat ·sizden ıevıl tezahür 
lerl gördüm ve bunları aala 
unutmıyacafım. 

Sız b na o gün, ltalyan 
krallıaının en büyük paye
lerinden blrf olan Sen Mo 
rlı ve S'en Llzar oltanı ha· 
mili ünvanıoı verdiniz Bu 

ıün de müıaade edtn, ben 
size bu nlıanı iade edeyim 
Çünkü, yeni icat edtlmtı bir 
ırkçılık naınına ltalya, va 
tandaılaramın sebepsiz yere . 
mahkum ederken ben aöğ 
ıümde bu niıanı taııyamam . ., 

Meıhur tlyaho muharriri, 
bu hadise hakkında ayrıca, 

Fransızca Parl Suar gazete· 
sinde bir de makale neıret · 

mlıttr. "Ntıanlarımı B. Muı 
solinlye niçin •ade ettim?,. 
Baıhğını taııyan .bu yaz11ın 
da Hanrl Bernıtayn, §Öyle 
diyor: 

1'Mu11oltnl uzun zaman ıl 

yaai bir düıünlicü, it ve eser 
sahibi bir adam olarak t 
yanı takdir bır çehre taııdı . 

Duçenln dahilde yapbiı it· 
lerln harlkfılide olduiunu 
teslim etmek için (bir faılst 1 
olmaia lüzum yoktur. Muı· 
ıolint, hercümerce ıürükle · 
nen bir memleketi tutup 
kurtarmııtır. O, kellm'!nln 
hakiki manl11nda büyük bir 
ıoıyallst olmuıtur. 

Habeılstan . meaeleslnde 
çelik bir irade göstererek 
muvaffak olmuıtur . 

Bu meaelede Franıa ile 
lorlhere, lklıl de ayn ayn, 
büyük hatalarda bulunmuı 
lardır, amma, faydasız .. 

1936 Senesine geltnclye 
kadar ben Duçeye deha ea· 
hlbl bir Avrupalı diye ha 
kardım: Y anılmııım. Roma 
- Berlto mibverlndenberl 
Mu11ollnl iniyor. Almanyaya 
yaklaıtıiı için deill: Belki 
bir an için Almanya ıle bir 
ltblrlljlnde bulunması siya
set noktalnazarmdan haklı 
görülebilir. Fakat bGy6k bir 
devlet adamı kendisini bef 
kalarıodaa biraz uıakta bu · 

lundurmaeı~ı bllm11t llzım · 

dır Halbuki Muuolinl onbeı 
ıenedeobert yaptığı vaatlere 
raf men A vuıturya yı Hıtlere 

ve Almancıhğa bıraktı. Her 
zaman fçtn balyanın bir düt· 
manı olan Alman skerl Bran 
ner hududuna geldı dayan 

dı. Dört ıenede kazanılmıf 

olan bir harp bir kaç ıaat 

içinde kaybedildi. 
* * .. 

İtalyan ırkçılığı Alman ırk· 
çılığından daha maniaızdır 

ve Almanyadaklnln zayıf 

bir taklidinden ba.tka btrıey 
deflldtr. 

"hal yada Ya hudı aleyh 
tarlığı yoktur .. Bunu bizzat 
ve aynen bu ıekllde Muuo 
linl Hıtler akidesi He açık 
ca alay ederek 1932 de 

ıöylemtıtı Sonra ili.ve edl· 
yordu: 

"Irk mı dedlntz? Fakat 
a11l bir mllleUn kuvvet ve 
güzelliği ırkların mesut bir 

tekilde karıımasından doğar. 
MtlJI eururun ırkçılık heze
yanlarına ihtiyacı yoktur • 

Sonra ıunları da lflve 
ediyordu: 

''İtalyan Yahudileri vatan 
dat olarak dalma i)'I hare· 
ket etmlılerdfr. Askeor ola 
rak da ceaıuetle çarpıımış· 
lardır. içi erinden btr çoiu 
general olmuotur.,, 

Bazı alimlerin birdenbire 
ırkçılık kaldealnl tlcrl ıür· 

dOklerl 14 t~mmuzdan evvel 
ıoknkta biri: 

Kahrolsun Yahudlll"r! . 
Diye bağırlftydı yoldan ge
çenler hayretle durup ba
karlardı. Çünkü. samimi ve 
cömert bir millet olan ltal
yanlar Yahudi aleyhtarlığı 
nedir bilmezler . 

Eııuen elli milyon nüfusu 
olan ltalyada aeluen bin Ya·
hudi vardır. Bu da resmi 
rakamdar. Bu kadar küçük 
bir ekalltyelten zarar gele 
ceğini düıünmek bir milleti 
rülünç dereceye indirmek 
olur. 

Bu Yahudilerin çoğu uır· 
lardanherl ltalya bulunuyor 
le.r ve oro11nı vatanları ta 
nıyarllk ıeverler . Bunlar, on 
lardan çok ıonra gelmlı bü· 
yük bir (Art) kütleelnden da 
ha fazla hakll<i ltalyandır. 

Sonra İtalyan Yahudllerl
nln büyük bir k11mı fatlz· 
mfn hararetle taraftarları 

kestlmııler ve zengin Yahu· 
diler ıervetlerlnin mühim bir 

k11mını bu da va uğrunda 
1arf etmlılerdir. 

O halde Mu11olinl birçok 
tekziplerden sonra nihayet 
küçük bir müfrld zümrenin 
tazyikine kakıldı! Bunlar, 
Almaoyada olduğu gibi, pa· 
aaport veya ikametgah mü 

ıaadesl rtbt tılerle keadllerl 
ne kar çıkarmak lstlyen bir 
zümredir . 

Niçin faı!st hükumeti ara· 
balar hakkında belediye l<a 
rarı verir eıbt birdenbire 
Yahudi "leyhtarlıfına karar 
verdi? 

Ünlvenlteden. İt11lyan lsül 

türüoe ıeref kazandırmıt 

olan profeıörlerl niçin kovu 
yorlar? Niçin bu kü1türdcn 
birçok zavallı talebeleri 
uzaklaıtır 17orlar? Niçin Ya· 
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ABERLERİ ' ; 
Bi Ad 

• 
ı~ 1 y 

v iği 

aladı .. 
atil, endisine Yüz Vermiye~ 
Dostun Sokak Ortasında 

Bıc kladı. , 
Vtcdantye mahalleılnde 

sokak ortasında bir gün 6n 
ce kanlı bir vaka olmuı v• 
bir kadın bıçaklanmııtır. 

İıtanbulJu Rıza kızı 20 
yaılarmda Necmiye adında 

bir kadm Gündoian mahal 
le.inde Salih oğlu lsmall 

adında biri ile bir müddet· 
tenberl beraber yaıanıakta 
dır 

Kadın birkaç gün önce 
lımalle nld bazı etyalan da 
toplıyarak Vicdaniye mahal 
lesinde oturan Kazım adın · 
da diğer birinin yanına kaç· 
mııtır. 

lımall bu vaziyetten fena 
halde mütee11lr olmuı, Nec 

mlyeyl tak•p ~tmeie baıla
mııtır. 

hmail nıhayet vaha günG 
sevdiği kadım saat yedi sı· 

ralarıoda Kocaavlu adında· 
ki meydanlıkta bir bısıka 

adamla glderk~n görmüıtür. 
lsmııılln halinden çcklnen 

Nccmlyenin yanandaki erkek 

tehltkeyl ezerek kaçmıvtır 
Sokak ortasında kendlılnl 

aldatan kadmle beıbaea k · 
lan lımail, Necmlyeyl tokat 
Inmıı, fak t bu o unla da hld · 

hudi çocuklarına, mekteplerin 
kapılarını kapıyarnh yaın· 

mak hakkından mahrum 
ediyorlar? Bütün bu m hkiım 

• edilen kimselerin tek k bn · 
hatleri İtalyada doğmuı ol 
malarıdır. 

1934 de Dolfüs, llttlercller 
tnrafındıın öldürüldü Mua
soltnt o zaman ateth bir 
nutuk ıöy ' cdl, hududa yüz· 
bin asker gönderdi ve Ba

yan Dolfüs ile çocuklarına 

da kendi evinde yer göı
terdi. 

Dört r1ene ıonra, 1938 
martında Alman kıtaları 

Avualuryaya giriyorlar. Htt· 
letle Mu11ollni blrblrlerfne 
tebrık telgraflar g6nrlerlyor · 
lar. 

O akıam Vtyanadakl hal 
yan sefarethaneslne bir ka 
dın müracaat ediyor: 

- Beni kurtaran, diyor, 
çocuklarımı kutarın! , BJzl 
öldürecekler! 

Bayan Dolfüa olan bu 

kadm, bu müracaatında 

ıukutu hayale uğruyor O 
zaman teliıla Fransız elçlıi 
B Püoya koıuyor. Bayan 

Dolfüı huduttan bir Franıız 
arabaaı lle çıkmııtır . 

B. Mu11ollnl, liberal faıtzm 
ismini •erebtleceğlm ıfya· 

sete arkaaını çevirirken tari 
he kartı giriştiği bahsi kay
betmlt olmuyor mu? Zamanın 
eo büyük, en cesur, en ıe· 
bath ftalyanı, tarihte, sozu 

klliıeden taıan, dünyayı kap· 
layan bütün mujber ruhlara 
hir Qmtd, btr teıelli veren 

ıeluen bir enellk bir lhtl 
yar olar•k kalmıyacak mı?,, 

delini yenemiyerek bıçeğına 

çekmlt, kadının göğsüne ve 
kalçalarına ıaplamııtır. 

Necmiye acı çığlıklar ve 
kanlar içinde yere yuvarlan
mııtır, fsmatl de ortadan 
kaybolmuıtur. 

Yaralı kadın hutahaneye 

kalduılmıı, ıuçlu da poltı ta· 
rafmdan yakalanmııtır . 

Kadının yarası tehllkelt 
görülmektedir. • 

- ~+c ...... --

Diplomasız 
Bir o·şçi 
Ya ala dı. 
Karaoğlan maholteslndc:n 

Hamdi e.dmda birinin Mey· 
haneboğazındakl bfr evde 
ruhntnameslz ve diploma · 
ıız gizil olarak dlıçtllk etti
ği anlaıılmıt ı faaliyette bu · 
lunduAu bir sırada cürmü· 

mehıut haliodc:ı yakalanmıı 
tir . Mfthkemc kararile evinde 
yapılan arethrm& da dtoçiliğe 1 
ald br..zı aletlerle dıı kalıp · 

lan ve kuronlıı.ır bulunarak 
musadere edılmlıtlr. 

Ôtedenberl alzli olarak 

diıçtllk yaptığı nlaıılnn ıuç· 
lu, müddelumumlltğe tes 
lim o!unmuttur, Hakkındaki 
tahk ikat derlnleıtırtlmektedlr. _ ,,,,., 
ilkokul 
öğretmenleri 
Arasında. 
Nakiller. 

Vilayetimiz ilkokul öğret 
menlerinden boıka vtliyet 
lere verilen ilkokul öğret· 
m,mleri: 

Havran Alı Çetinkaya brıt· 
öğretmeni Muhittin Volga 
ıle Havran 8 Eyliil öğretme· 

ol Ayte Volga lstanbul, Ay
valık lıttklil okulu öğret 
menlerinden Mihriye Akten 
Kütahya, Edremit Gazi oku· 
lu öğretmenlerinden V asf 1 
ye Vuranok ve Altmoluk 
öğretmenlerinden Şükriye 
Eğe lıtanbul, Edremit Nar. 
lı köyü öğretmeni Hamdi 
Yararbaı Kayıeri, Çağrı öğ · 

retment Nüzhet Saran Gazi
antep, Bandarma Birinci okul 
öğretmenlerinde~ Refia Sa 
ğun Van, ıSusığırlık Kara · 

pürçek baoöir~ lmenl Sıtkı 

Taoıu Bursa vilayetlerine; 
İstanbul öğretmenlerinden 
Kamüran da vilayetimize 
nakledtlmtolerdtr. 

Dü~kan~an çı~arma~ için 
cam1 ~umış. 

Umurbey niahallealden 
lanı ti ojlu Kimli, Milli 
kuvvetler caddeılnde ıekercl 
Haaan oğlu Ahmedl kira ile 
oturmakta olduiu dükkan
dan çıkarmak maksadlle iki 
camı kardığını tddla olundu 
fundan ıuçlu yakalanmııtır. 

Emniyet 
MiidürlüğiJnde 
Terfi ve 
Tay ·nler .. 

Vilayet Emniyet Müdürlü· 
ğünde komiser muavini B . 
Mehmet komlaerltğe terfi 
ederek Tuncellne; polis me· 
murlarından B. Edip ko · 
mlser muavinliğine terfian 
Diyarbakıra tayin edllmfı 
lerdir, komlıer mua vlnf B. 
Bahattin de yerinde komi· 
ıerllğe terfi etmtıtir . 

=-'!lliır---

Pazarlıkla 
Satış Nasıl 
Yapılacak .. 

A11kara , - Pazarlıksız ea
tıı talimatnamesi Vekiller 

Heyetinden çıkmııtır. B!rin · 

clteırlnfn birinci gününden 

itibaren tatbik mevkllne air

mtı bul untıcııktır. 

Talimatname esaslan na 

nazaran paz.arlık•ız satı~ 

usulü yalnız gıda maddele· 
rlne münb&1ır bulunmıyacak, 

tuhafiye ve manlf o turaya 

aid eı yalrır üzerinde de tat 
bik edilecektir. Blluır: um 
dükkanlerda ve meselA bir 
bakkal dükkinmda Htılan 

her nevi rıda maddeleri, em· 
lea, alil ve edevat bu gru · 
ba dahil bulunRcaktır. 

Diğer teraftın ıeyyar ıa · 

tıcı!ar pozarhluız satıı mec 

burlyetlnin dıımda kalacak
lardır. Taltmanamenln teba· 

rüz ettirdiği en esaslı nok · 
talardan birlıi de ticaret er· 
babı salat yaptığı eıyaların 
kıymetinin takdirinde tama 
men serbeıt bulunacaktır 

Matlup olao ıey etıkette ya 
zılı ffahn azhlı veya çok 
tuğu değil , etiket flahna gö · 
re hareket edllmeal mesele· 
atdlr. 

Bununla berab~r Lazı eı 
ya belediyece laytn edilen 
azami ftatından fazlasına sa· 
tılmıyacaktır Etiket fiatla 
nnın belediye tarafmden ta 
ylnl meseleıl bahis mevzuu 
olmamaktadır. Bu suretle 
kanun rekabetin daha çok 
teminini istihdaf etmektedir. 
Kararname bu günlerde An 
kara, İstanbul ve lzmir bele 
dly t" l«-rloe tebliğ edılecek, 

gazetelerde de ayrıca •lan 
edildikten ıoora tatbik saba 
tına girecektir . 

Pek yakın bir zamanda 
bu usu~ün diğer vlliyetlerl -
mizde de tatbikine ald ha

zırlıklara batlaoılmıo bulu· 
nacaktır. 

El Tezgahları 
Islah Edilecek. 

lktiaat Vekaleti sanayi 
umum müdürlüğQ memleke· 

tte mevcut el tezıahlarının 
tsllhı etrafında tetkikler yap· 
maktadır . Arıadoludakl el 
tezgahlarının lılah cdi lmeal 

kararlaıtırılaıııtar. Sana yl 
umum müdürlQğü bu mak 

satla tezıah eahiplerloe yar · 
dımlarda bulunacaktır. 

Bir Mebusumu
zun Tedkikleri 

Bet ıündcnberi ıehrtmlzde 
bulunan mebuılarımızdan B. 
lımatl Hakkı Uzunçarııhoğ· 
lu burüokü trenle Bandır· 

maya ııd~cek. orada bir ıüıı 
kaldıktan ve Erdeğe 1e9ttk· 
ten sonra İatanbula avdet 

edecektir . 
B. lımail Hakkı Uzunçar· 

ıılıoğlu, ıehrlmlzde bulun· 
duğu müddet zarfında muh· 
telif itlerle 1lgllenml11 

bu meyanda Öğretmen oku· 
lunu, Ltıeyl ziyaret et mit• 
L!aenln talebe çokluiu do· 
layrıtle binaya ol•n thttya· 
cını, Öğretmen okulunu" 
bazı nokaaolarınm ikmaline 
ald verilen izabah dlnlemtı• 
Valimiz B. Ethem Aykuto 
da gerek Partide, gerek 
vilayet makamında ziyaret· 

lerde bulunarak vilayet it" 

lerl ve f '"'it yeti üzerinde gö· 

rüımüıtür. 

Aynı zamanda Türk Tarih 
Kurumu azaıınclan ve ünl· 
veratte profeıörlertoden bu· 
lunan değerli tarlhçlml:a, Halk· 
evini de ziyaret ederek evlıı 
bJlha11a tarih çalıımaları 
üzP.rinde alakadııır ohnufı 
toplanan ınuhtehf eıerlerl 
görmüı, dil · tarih ıubeıfıılrt 
Balake11lr tarthıne ald çaltı· 
maları hakkmda alakad•r· 
ları aydınlatmıı ve ma · 
halli tedkiklerde Balke•i· 
ne her türlü yardımlard• 
bulunmağa amade o\dujuD\J 

da vadetmlttir. 
d "'O 

Şehrimizde bulun ug . 
günler iç inde ldarehanenılıı 
de ziyaret etmek, ı•· 
zetemize allka ve yakıohk 
röıterınek lutfunda bulun•" 
sayın hemıehrlmlze iyi yol 

culuk lar dtlerfz . 

Acılan , 
Panayırlar. 

Onhöy hayvan paıı•11 • 
rı dün açılmııtır. 

Dört gün devam edecelı 
ol n panayırda hayvan allf' 
vcrlfl yapılacak ve ıalı gii 

nü kapanacakhr. 
dütı Gönen panayıra da 

açılmııtır. Bu panayır Of 
gün devam ederek pazarte•I 

günü sona erecektir. 

Polis Kolleji 
İmtihanları 
Başladı. 

Bu sene Ankaradakl P0 

Ilı kollt>j ine girmek iıtlre" 
1.1 · 

ortaokul ve llae mezunları 
dan yedt kitinin ıeçme ltı'' " .. tıhllnlarına Emniyet oıre 
törlüjünde baılanılmııtıt· 

6 Emniyet Umum Müdür! · 
ğü imtihana girecekler ıçifl 

"' TGrkçe, Tarih Coğraf yıa l · 
Riyaziye derelerine ald ıu• 
ler göndermfıttr. tmt1b9

" 

bugün bitecektir " 
İmtihan evrakı Umum r.i~ 

d&rlüğe eöoderilecek, rıt~~I 
kazananlara. bılahere 
dirilecektir. 
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MuMelif memloketleıdeki arpı ekimine dair şayan Gelirler, son üç yılhk tahsilat vasat ilerine ve iUisadi 
vaziyete göre hesap edilecek. 

Hükumet köy kalkınma11 
111

l'l •üratle temini için bir 
kr,y kanunu projesi hazırla · 

ditkat ~İi istatistik. 

lllııtır. 

Projede köyün masraf ve 
••rfdatı hakkında ıu mühtm 
'''•lar bulunmaktadır: 
Yardım para11, imece kıy-

h
rnet tutarları, bu kanunun 

ük.. 1 k uan erine göre ve dlfer 
•nunlara ıöre ahnacak ce · 

2~ Paraları; köy namına ya · 
2111 eaıllk, arazi ve müeı · 
•••eler haaılah, köy itlerine 
t•hııa edilen vakıf mallarla 
'•arız ıehrlerf; devlet, huıu· 
•I ve belediye bütcelerlnden 
~'Pılıcak yardımlar, hediye, 
h •i•tlanmıı para ve mallar; 

1 
arç ve ücretler; köy ıınır · 

k''• içindeki taı tuğla, kireç, 
lrenıtt, toprak, kum, klllt, 

Çakıl 1 d ve benzer eri ocaklar-
lb taıocakları nizamname· 

•lrıe a~ 1 l 
~- &OJ'e a ınacak para ar; 
l oy •ınırı fçtndekl orta ma· 
' · otlak ve meraların ktra 
ı:>arala rı; köy f çlnde keıllf p 
''tılan hllyvanlıudan beledi 
Ye 

Ve-rrı ve reıtmlerl kanu · 
l'\uo 29 k- Un ncu maddeıl hü· 
llırılerine Yt: tarifelerine gö 

rbe alınacak zebhtye reımf; 
cled · 

k 'Ye vergi ve resimleri 
L ~llununun 21 ocl maddeaf 
"llk'" fL unılerloe göre B.lınacak 
"tlıa k- P reımi; serat ıerml; 

., 
0

Ye rnenıup motörlü nakil 
d llııt•larından ve blsikleJ ler · 

de~ ve köy hududu de.blhn 
e t hnıan ve göllerde çalı 

!~b nıotörlü, mo•ôrıüz, de 
d 2 küç(ik nakil vasıtaların· 
:t;n kay derneklerince tan. 
,1rtı edilecek tarifelere göre 
l ıııacllk reafmler; köy sınır · 
.J•rı içindeki kaplıca ve ma· 
"'trı 1 
1 

b au arı huı latı; köy te -

1 e büalerl hasılatı; fit ikraz ,,. 
f ' Cezalar haaılatı, müte· 
trrık haıılat 

t .. ~öy gelirleri, ıon üç yılın 
" atlat VHattlerlne ıktııadi 
"'ıı de Jete, kanunlarla geltrler· 
te Yapılan değlılkltklere gö
l'\ 1 heıaplanarak bütc~ye ko· 
u, k 

tl ca hr. Bu para, kanu · 
llo h~k- 1 

~ıld u um erine uygun ıe 
tl e toplanacak ve harca· 
"cakhr. 

lMECE: 
, >... ) Köylünün kendi el 

11~elclertyle görülebilecek köy 
erı 1 l 1 k lttı rnece 1 e yapı aca tar. 

t,ı ece köylünün kendi vaaı· 
'rlyJe k kü "'I 't'b ' azması, reg , 

le '•ı, ıabanı veaalr alat · 
tlyl b 

ile e izzat veya ırgatları 

Q köy itinde çalıımaudır. 
'd ) lfllece, derneğin kabul 

Çlf~~eğı Ja oüf uı, hane ve 
b" I ayvana eaaılarına, veya 
a.ı:" lrıo iklılne, veya btrloe 
"r• t 

~I evzı ve herkese müıa· 
otu Yolda, ııra ile tatbik 
de llacaktar. Bunun için kö1 · 

ı'-' 1ıııece defteri tutmak ve 
tcey 1 '-'•it e ge enleri oraya yaz· 

tGQı ve burada çalııtığı 
of, erı aöıtermek mecburi 
•e Calctar. lbuyarlar, altller 

tfç ll:ıafdurlar imeceden ha 
.._,t~Utulacakllr. ADcak hız · 
d,bıt ir kullananlar imeceye 
~1 edılecektlr . Çift hayva· 

' ar b bıtlık' • veya sabam ıle 
ı,., le çaal.ıanların bir aun

)•lnız baıına çalııanla-

ra nlsbetle heaap olunacak 
tır. 

C) Köylü imecedt- kendi 
itinde çalaıtıfı gibi ·verimli 
çallımıya mecbur olacaktır. 
Köylü imeceye ancllk köy 

derneil kararı ile aldecektlr. 
Derneıln kabul ettiği itlerde 
Ye kabul ettiği miktarda ça· 
lııacaktır Ancak yapılma11 
kabul olunan tıler, tayin. 
olunan günlerde ikmal edil 
memltte bu ftin bltlrilmHlne 
kadar encümen kararı ile 
imece uzahlacakhr. 

Sel baama11, ıulama ka· 
nallannın yapılmuı ve uza 
tılması , içme veya hayvan 
ıulama ıularının keıllmcıi , 
köprü yıkılma11, bir yolun 

çök mesl ve yangın gibi miİI· 
tacel ve tehlikeli hallerde 
encümen kararı ile imece 
tatbik olunacaktır. 

Vaziyet encümen lcararını 
da almıya müsaade etrnlye 
cek kadar müstacel olursa, 
kararı sonra almak üzere 
muhh.r köylüyü h~men lme· 
ceye çağıraca ktır . 

E) Müıtacel ve tehlikeli 
h a llerle su ve ıu lama işleri 

müsle1na olmak üzere çiftlik 
itlerinin hızl andığı zamanlar
da ve hele t!h lm. çapa. orak, 
demet çekme, harman za. 
manlarındo imece yapılmı 

yacaktır . 

F) imeceye köylüyü muh 
tar çağıracak, ite muhtar 
ıöoderecek, itleri muhtar 
dağıtacaktır. İmece lcraatm · 

dan muhtar me1ul olacak 
tır. 

G) İmece ile yapilma11 
kabul olunan itler, para ile 
yaptırılmıyacakhr. Ancak 
bu itlerde para ıJe alınması 

lizım olan malzeme, ilit 
edevat ve makine bedel ve
ya kiraları ve lutulma11 li· 
ıım gelen usta ve emnli 
ücretler para olarak verile
cektir. 

YARDIM PARASI: 

Cihan arpa rekoltesi hak 
kında 8crlln Türk ticaret 
odasınca hazırlanan bir rapor, 
memleketimizdeki alakadar
lara gönderilmtıtlr. Rapor· 
da enteraean bulduiumuz 
malumah yazıyoruz: 

Arpa, en etki hububat ne 

fıat ijzerind~n ayniyat alın· 
matı caizdir. Nakit ve ayin 
vermekten aciz o1dukları, en · 
cümenlnln it rayicine göre 
vereceği karar dabe1lnde 
emek ve tı olarak da tah· 
stl edilecektir. 

Köyde yaıamıyan ktmıe · 

lere aid köy 11~1rları içinde · 
kJ toprak, hına ve hayYan· 
lardan da köylülerin verece· 
fi ntlbet dahilinde köy yar 
dımı alınacaktır . 

Köy halkından olmayıp 

ve köyde malt bulunmayıp 

ancak 6 aydanberl köyde 
oturan ve tıltyenlerden ka · 
zanç ve yol para11 için köy· 

lünGn mftkellef olduğa nlı · 
bette yardım parası alına · 

caktır. Köy yardımı encü 
men tarafından maliye ve 
huıusi idarelerce verilecek 
taıdUdt defterlere göre ta 
hakkuk ettırllfp blrlnctki 
nun ayı içinde köy konalı 

kapısına ve gözönü ı.ayılan 

yerlere aıılmak ıuretlyle 

mükelleflere illn olunacak
hr. İlao tarihinden itibaren 
mükellefler on bet ıün lçlo 

' de tevzllerde kanun hüküm 
ferine uygunsuzluk veya n!ı· 
betlerde yanlatlık olma11 ile 
ltfraz edeblleceklerdır. İtiraz 
muhtara yazı veya ıö:ıle 

yapıl e.caktır Sözle yapılan 
ltfrozlar bir dertere yazıla 

caktır. Ancak bir hafta için
de bu itirazları tedklk ede 
rek bir karara bağlıyacak 

ve Ulraz edene tebliğ ede -
cektlr. İtiraz eden bu liara· 
ra da itiraz ederse on b~t 
gün içinde derneğe müraca
at edecektir. Köy derneği 

' fevkalade toplanarak bu iti Köyün bat!(a para aelir· 
lerl, köy memurlukları ve 
aylak ve yıllıklarına, köy 
hanları vergiılne, masrafla. 1 
rıoa ve taedıkli it proğram 
lar1Dın paralı kısımlarına 
yetmlyen köylerde köylüye 
köy yardım para11 tevzi ve 
tahııl olunacaktır. 

Köy yardım parıuı; bina, 
erazt, hayvan, kazanç ve 
yol parası murafları üzerin· 
den tevzi olunacaktır. An
cak teni olunan miktar bu 
malrahlardan dt!vlete veya 
huıusi idarelere verilen -ver· 
gl mlktarıDın yar111ndan faz · 
la olamıyacak ve bir mükcl 
leften 25 liradan fazla alı

namıyacaktır . Ancak zaruret 
halinde verıilerl mecmuu 50 
lirayı geçenlere yapılacak 

tevzllerde yüzde on zam ya 
pılftbllecekUr 

Matrahlara ne niıbet da 
bilinde köy yardımı tevzi 
edileceği ve bunun kaç tak. 

ıllte, hangi mevsimlerde tah 
sil olun&cağı dernek kararı 
lle le.bit olunacaktır. 

Köy yardımı nakden tah 
ıll olunacaktır. Ancak ayni 
yat verenlerden encümenin 
rayice ıöre takdir edecefl 

razları ti!dklk ve bir karara 
bağlıyacaktır. Dernek kara 
rına yapılacak itirazlar da 
kaza idare heyetince tedkık 
olunacaktır. 

Köy yardımı ve bütün re
lırlerl, muhtar veya tayin 

edeceği klmıeler tarafındao 

dip koçanlı ve numara 11-

raiı takip eden makbuzlar 

mukabilinde tahıl( olunacak 
tır. Mazeretsiz tahıll müdde · 

tini geçirenlerden yüzde on 
fazlaalyle tahıllit yapılacak· 
tar. 

Yardım tahakkuk defter-
lerl, makbuz, dip koça ol arı 

encümen ve derneğin itiraz
lara vereceği kararlan havi 
defterler en az beı yal sRk 

lanacakhr. 
Köy sınarları içinde çayır, 

tarla, bai, bahçe, boıtan 

glbl mevsimlik zlraatleri bek· 

lemek üzere tutulan mev 
ıimltk bekçiler ücreti köy 
yardımı haricinde bekçinin 
mahsulünü beUedlğl top
rakların miktarına ıöre mah
ıul aahlplerlne encümence 
tevzi ve köJ verıt ııbt bir 
takıltte tabıtl oluDUlt bekçi · 

Tilerinden biridir, yetfıme 
müddetinin k111\lığı ve ka· 

oaatkarlığı ile meıhurdur . 
Dajlık arazide o!duiu gibi, 
çukur sahalarda da yct lşe . 
bilir. Norv.-çte 70 ncl erz 

dalrHlnde, Ttbette 3000 ve 
Peruda 4000 nıetreye kadısr 
yükıekllklerde bile yetıımek
tedir. Şimal memleketleri 
ile 11cak iklimlerin bozkır 
sahalarında yaııyan lnaan -
ların arpa en mühim gıda· 
ıını teıktl eder. Nemlt 11cl\k 
iklimlerde utıımez. Arpa · 
nın A vrupada en çok fatih· 
1al ve aarfedlldlil aahalar 
tlmali Norv~ç ve ıtmalı Rus 
va ile cenubi Avrupadır. 
Akdentzlo cenubunda ki Af · 
rtka memleketlMI arpa ekimi 
için en müıald aahalar halfne 
gelmlttlr. Ana doluda, lranda, 
Jnglllz Hfndfltanmda. Çtnde, 
Korede ve Japonyada dıı ar· 
pa yetfıttrllmektedlr Şimali 
Amerlkada kapııh ekim n · 
h"'arı Bırlf!tlk Devletlerin ti · 
mAl n~ Kanadanın Cl"DUp 

ıınırlarındadır Arpanın bu · 
ra dakl 6z yurdu Misi - S ipl 
ve Mtıurl ile Manitoba, Al 
herta -.e Sukatachevan ua· 
ıındıuhr. Cenlılfğf cenupta 
Tt'kıaı ve Kalifornlva vadi 
sine kadar uzamr. Arjıııntln 
de ekim sahHı dahe zlvade 
Buenos Alrea tle vamplldır. 

1937 Yılanda Bırleıtk Ame
rika da 47 .82 kental. lngtliz 
Hindi.tanı 23. 45, Fransız 
Faaı 8.26, Türkiye 22.85, 
Kanada 18. l O Alınan ya 36 
38, Romanya 9 . J 7, Ceza fr 
5.98, Polonya 13.63, Ja.ponye 
15 75, Franıa 9 96, Çekoslo· 
vakya 11.15, Tunuı 2, Ma-

l caristan 5 57, Dantmarka 
l 10 99. lnailtere 6 68, Suriye 

ev Lübnan 2.47, Arjantin 
5.13, Yugoslavya 3 83. 

Arpanın cthen ekin saha
sı gtçen ıene 28 58 milyon 
hektardı ki, bunun 27 68 mil 
)'OD hektarı l<ürrreia· zıo , ı. 
mal yarıııodan (Ruıye, Çin 
Mançuri, İran ve Irak hariç) 
ve O 90 milyon hektı&rı Ce· 
nup yar111nda bulunuyordu . 
1937 Yılında 324 milyon 
keotalltk cihan mahıulünün 
313 6 mUvon kentalini 1\ 

mai nısıf kOrresf ve 10 4 
mtlyon kentalini de cenup 
n11fı iatlheal etmittir. Yem 
olarak kullanılan arpalar 
umumiyet itibariyle kuru ık 

lere varllecektır . 

Kaymakamlar merkez ka 
zalarda valıler her köyün 
tudıkll hayvan ve kazanç 
defterlerini maltye, bina, 

arlzl, yol mükelleftyetl def· 
terlerini huıuıi muhaaeLe 

dairelerine çıkartırır lklnd
teırlnln on beıtnct gunune 
kadar köy muhtarlarına teı 
ltm elmiye mecbur olacak . 
lardu. 

Köy 11n1rlan içinde dev· 
let ve vilayet husuıi idaresi 

elinde bulunan tapulu ve 
tapuıuz her nevi arazi, bej, 
zeytinlik, dutluk, tıebz~lik, 

incirlik, portakallık, fındık

lak gibi her nevi bahçe ile 
köyün oıta malı her clnı 
topraklardan, bu kabil top
raklar yoksa lmlıan olon 
yerde Hhn ~lınması yolu 
ile elde edilecek uazlden 
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Gönen Maarif Ceıniyetinin Pi· 
yangosu. 

- 2 -
Gönen Maarif Cemiyetinin 4661 İpek kadın çorabı 

tertip ett ı ği etya piyango · 4674 lrJakt ı !iaruı 

ıuoda kazanan numaralar: 467;j ipek kadın çorabı 
3757 Kadın çorabı 4674 Tıryaki ıtiara1ı 
3794 Kadın ipek mendili 4673 ipek kadın çorabı 
3808 Tr&f 1&bunu 4685 Büyük çaydanlık 
3648 Mavi emplrme 4769 LAstlk top 
3822 Cilet bıçaiı 4777 ipek erkek çorabı 
3850 Büyük havlu 4838 Dolma kalem 
3682 Yorgan çarı af ı 4842 JJlet bıçai• 
3877 Bal köpüğü emplrme 4862 Çocuk çangırafı 

3869 Muzıka 4870 Kadın ipek mendili 
3873 Podra 4881 Gözlük 
3904 Hel kemeri 
3960 Jılet bıçaaı 

3975 BüyOk çaydanlık 
4018 markalı keten mendil 
4057 Eı kek g~mleğl (kutuda) 

058 Gıravat 
4076 Erkek ipek mendili 
4164 Su takımı · 
4 t 66 Kadın ipek mendili 

4 Hl3 Cep dl!fterl 
4250 Erkek ipek mendllt 
4325 Erkek ipek mendili 
4370 Dolm" kalem 
4378 Yazı takımı 
4385 Markala keten mendıl 
4403 Erkek fpt>k mt!ndtlı 
4417 Trıtt ıabunu 
4414 Çocuk çıngırağı 
4515 Tiryaki ılğaruı 
4524 Cflet bıça~ı 
4556 Kadın lp"k mendi\I 
4557 Jep defteri 
4563 Büvük erkek f anila11 
457 l Erke" fanlllıı 
458 J Büyük ıefertatı 

4649 G1reıvat 

ltmlerde yetlıenlerdtr Rutu 
beth iklimler mahıulü arpa· 
lar faf' Msls imalinde kulla · 
nıln1sktarl ır . Kıo arpa sı h 1çblr 
vakit b ira imaline elverltll 
değildir . Bir alık arpa yaz 
arpa mahsulünün huauıi bir 
nevidir. 1937 Yılında lngllte · 
re , Belçika, Almsnya, Hol. 

landa , 1ıvlçre , Franea, lrlanda 
Norveç ve halye, 2L666 7 ken· 
tal arpa llhal etmlılcrdlr. 

En çok <ı rpa ithal eden 
memleketler lnglhere, Be!çi· 
ka , ~ .. !manya ve Hollindadır . 
En çok ihracat yapan mem 
tek ler de Romanya, Knna 
da, Irak, Arjantin, Rusya, 
Po'onya, Türkiye ve Oant· 
markadır Türklyenin 1937 
arpe. i hracatı 1.137.6 kenlal
dır. 

Saoıııyl arpasından üğOtül
müı un halinde. tnun aıduı 
olarak ıoyulmuı ve parla· 
tılmıı halde ütü ve kolacı· 
hkta kanulmuı halde, kahve· 
cılılcte flllzlendlrtlmtı halde 
lıe Malı kahveal diğE>r Malı 
müıtahzeratı ve bira tatth1a 
linde lıtıfede edilir 

4893 Küçük ipek mendil 
4916 Erkek çorabı 

4986 Erkek ipek mendili 
4991 Gömlek 
5011 Kadın çorabı 

5025 Büyük havlu 
5042 Gır&Yat 
5061 Küçük kadın 
5069 Havan 
5 ı 1 o Jilet bıçağı 

5132 Dolma kalem 

taralı 

5147 Erkek ipek mendtlı 
5225 Geınlcl fenerl 
523 1 Erkf'!k ipek mendili 
5248 Cılet bıçağı 
5260 Porıel'!n çayd111nlık 
5272 ipek kadın çorabı 
5275 Orta erkek fnnlliıı 

5294 Lastik top 
5349 Cep defterl 
5350 Erkek f pek mendtll 
5397 Erkek ipek çorabı 
5426 Kadın ipek ~orabı 
54 l 8 Y bHJ cep f~neri 
5217 Markala keten mendtl 
5325 Büy6k llmba 
5417 Erkek tara.iı 

5440 Kadın pandofluı 

5445 Küçük kolonya 
5508 ipek kadın çorabı 
5504 Büyük teker tabaiı 
5475 Kadın pandoflut 
5530 Jılet makineli 
5230 Tıryaki ıiğareaı 

5531 Erkek gömleii 
5555 Çocuk çmgıniı 
5560 Erkek taralı 
5552 Slğara ta bakası 
5588 Erkek ipek çorft bı 
5595 Kadın ipek mendili 
5595 Kadın ipek mendılt 
5676 Gaz ocağı ( ıestlz J 
5 721 Gemici feneri 
57 42 Küçük havlu 
5811 Küçük ipek mendil 
5838 Erkek ipelı mendili 
5863 Erkek ipek mendili 
5859 Orta ko'onya 
5868 Porıelen çandanlık 
5924 Cam kahve tepslıl 

5981 Gömlek 
6064 Elbtıe fırçaaı 

6086 Traı sabunu 
6102 Tabaka çukulota 
6140 Dolma kalem 
6233 Erkek ipek mendili 
6249 Büy6k kadın hraiı 

çift baıma Ye çiftçi o!mıyan
larden hane baıına en çok 
bir dekar; bahçelerden en 
az bir ur he1ıııblyle ayrıla 

cak kmmları köyün mane · 

vf ıahılyetl namma tapuya 
bağlatıp köy yardım tarlaaı 

ı 6262 Jilet bıçafı 
6Z58 Küçük kolonya 
6302 Sabun 

veya bahçeat haline konacak 
ve öylece muhafaza oluna 
caktır . Bu yerleri her ıeoe 

imece yolu ile ıördürüp ek· 
tirmek, biçtirmek.mahsulünü 

toplamak, gelecek ıenenln 
tohumluiu ayrıldıktan sonra 
artanını Htarak puuını köy 
•andığına yatırmak köy fda · 
reılnlo iti olacaktır. 

Tarifelere mültenlden tah· 
ıll edilecek reılmlere, ücret 
lere ve harçlara ald tarife
ler kaymakam ve vali tarafın · 
den taadık edılmedlkçf' tat 
Lık mevkline konmıyacak 
tir 

6307 Lacivert koton jorjet 
6313 ipek kadın çorabı 
6334 Kahve deilrmenl 
6557 Garavat 
6556 Tiryaki ıliara11 

6412 Erkek ipek mendili 
6568 Fındıklı çukulita 
6613 Tiryaki ıfğaraeı 
6633 Orta kolonya 
665 4 Erkek taralı 
6664 Büyük havlu 
5656 Gravat 
6709 Sntlük 
6726 Erkek ipek çorabı 
6797 Erkek ipek çora.hı 
667 4 Markalı keten mendil 
6682 Gıravat 
6801 Cep deft~rl 
6905 Kadın ipek mendili 
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Çe -
(Baıtarafı birinci ea1fada} 
Umumiyetle Loodra matbu 
atı, ıon Çekoılovak teklif 
lerlnl tamamlyle mak<il bul 
maktad1r. 

Mançeater Guardlan dl· 
yor kt: 

•Daha fazla tavizde bu· 
lunmuı için Çekoılovakya 
yı tazyik onu Af manyaya 
teslim etmek demektir. 

Matbuat, dtğer taraftan 
Tlmea gazeteılnln Çekoslo 
vakya hudutlarının deifttl
rtlmeıt ıureUyle bir tar~ı 

hal bulunmasına 
0

dafr olan 
telklnlerfnt tasvip etmemek· 
tedır . 

Deyi& Teleprapb ıazeteıt, 
logllterenln hakiki battı ha 
reketlnl en batalı, en t~hJı 
keli ve en ıayanı tee11üf btr 
tekilde akıettlren mezlı 6r 
makaleyi tee11ürle karııla · 
maktadır. 

Pretorla, 1 O ( A .A. ) -
Milli muhalefet partlıl relıl 
Malan, s6yledlil bir nutuk 
ta, Cenubi Afrlkanm herhan 
ıı bir lngtllz harbJoe iftira 
kini protesto için bütOn 

memlekette nümaytıler ter. 
tip edecefınt ıaylemfı ve 
Cenubi Afrika milletinin 
Çekoılovakya iti ile h içbir 
allka11 olmadıfını beyan 
etmııtır. 

Praf, 10 (AA.) - Ecne. 
bt memleketlerde nefredal
mlı olan ve Stldet Alman 
larının yeniden müzakerata 
ıtrtımeyl kabul edeceklerini 
beyan eden haberler henüz ' 
mevalmılz addeclılmektedar. 
Murabbaı Kunt ıle Roı öf· 
leden ıonra B. Hodza de 
ı6rltmüılerdlr. Fakat bu 
16r01me an~ak Mora vska 
Oatrova hldlselert hakkında 
yapılmııtır. 

Praj, 10 (A.A.) - Çe
koıloYak makamah Morava
ka · Ostra va hldlselerınde 
meıuhyetlerJ derkir olan 
poltı memurları hakkında 
icap eden kanuni tedbirleri 
ittihaz etmtıttr. Bu buıuıta 
idi abklkat devam etmek · 
tedlr. Mücrimler tlddetle 
tecal1e edilecektir. 

Bu hidtıeler dola1lıl1le 
aazırlar buıiin 8. Heaeıtn 

nezdinde içtima etmtılerdlr 
Nazırlar vaziyeti tedklk et. 
mlıler ve vaziyet tcapı it· 
Ubazı llıım gelen tedbirler 
hakkında ıörOımüılerdlr. 

.Saat J de B. Hodza, 8. 
Kuat ıle Roıu kabul etmtı 
ve kendilerine bu huıuıta 

Japılan tabktkatın netfcele 
rfnden ve tlmtili1e kadar it· 
tlhaz edllmlt olan .. cezal ted· 
bf rlerden ve tahkikatın ht -
tamında alabacak aynı · ma 
hı yettekl tedbirlerden mala . 
mat vermlttfr. 

Praf, lO(A.A.) - Çeteka 
ajan11 tebllf edtyor: 

•• uza e 
vete itaat etmedıklerlnden 

pollı kuakoluna götürülmüş 
ler ve biraz sonra ıerheıt 

bıralu lmııla rdır. 

Çocuklar1nın Troppa v ıeh 
rl mektebine kaydedılmcle 

rlnl letlyen Hluıen çıkarmıı 
oldukları thullf ıebebiyle 

ztkrl geçen tehlrde bir grev 
patlak vermtıtlr. Almen ço 
cuklar mekteplere gltmemit· 
lerdtr . Bu yOzden tedrrsat 
yapılmamııtır. 

Praf, 10 (A.A.) - Südet 
mebafllınde B, Beneıln yeni 
pllnı .gayri müaald bir fntl· 
ba tevhd etmemtıttr . Hülcu· 
metin ıerdetmlt olduiu bat· 
hca 9 tekhfın tatbtkt taktt · 
rinde, fılen Karlıbad da tle-
rl ıGrülmüı 8 noktanın ta· 
bakkuku mümkün olacakt1r. 
Son ıünlerde haaıl olan tn -
uba, bazı Alman mehafıltotn 
Çeklerin fedakarlıkları ve 
ıarp devletlerinin ıöaterebl 
leceklerl mukavemetın zaa
fa uframıt olması kar1111nda 
bazı Atman mehafdtntn ye· 
Dl bazı metahbatta bulun· 
mak tmklnının hasıl olduiu 
ümtdlndedtrler. 

8u ıerait altında, bu me· 
bafll Lord Runılmanın bütün 
ıayretıne raimen hıç bir 
bal suretine varılmama11 

için ellerinden relen& yap 
maktadırlar. Südetler yeni 
teklifleri reddetmek lmklnı 
na mahk olduklarından, 16· 
zü idetl Herline bırakmıı· 
tardır Hıtlerln Nüremberıte 

Çekoılovak meaelesloden 
bahaetmlyecejl ve1ahut 
bu huıuıta ıarlb bir karar 
vermlyecefl hakkındaki ha· 
herler, Praida oldukça na 
aarı ıtıbara alınacak mahi
yette telakki edilmtıttr. 

Praf, 10 (A A.) B. 
Haynlayın dün akıam Çekoa 
lovak1a1a ııtmtı oldfuna 
dair olan haberleri te1ıd 
edecek hiç bir haber ahn 
mamııtır. SOdetler parttst 
HaJDl&JID Nuremberıl terk 
etmıı olduiu laab•rlnl m\l
temadlJen tekzip etmekte· 
dır. 

TORKDIU 

T • 
eı 

ıu kanaatlftdır ki, Südotler 
tıtnde ucu Moıkova ve Pa · 
rlıe varan yabancı ve gayri 
meıul kuvvetler fillen çalıı · 
maktadır. Bu kuvvetler Pr,i 
hükumetine belki de met· 
kuk yardım tmkanlarını gös 
termek ve ıhulifı muarız 

ıdeolojl ıahalarına intikal 
ettirmek ıuretlyle Prai hQ
kftmetlnln mukavemetini ar · 
tırmala çalıııyorlar. 

Roma meaul mebafılt, Cer· 
men mllletlnln bilha11 yar1 
f ren11z ıeferberliğı kartı11n · 

da aldıiı vaziyeti büyük 
bir takdirle karıılamaktadır 
Keza mezkftr mebaftl, Hıt · 
lerln Nuremberı kongreıinde 
okunan beyannamesindeki 
temkini de laylklyle takdir 
eder. 

Eğer Prai haklkatı idrak 

aşl 1 •• 
edene daha büyük bir buh 
ranın önüne geçmeal müm· 
küo olabtllr. 

İtalyanın Sildetler meıe
leılndeki hattı hatekeU Hft· 
lerlerln Romada Mu11oltnl 
ıle yaptığı konutmalar eına
eında teıblt edılmtı bulun 
maktad1r. 

lt•lya, askeri 11oıfları ıllih 
altına çağırmadığı gibi aa · 
kert mahiyette dlier tedbir · 
lerde teve11ül etmemtıttr . Bu
nun ıebebiyıe evvela, eler 
harp te1tanları hidıaata ha. 
kim olamazlarsa henüz bir 
anlatmaya varmak lmklnı · 
nın mevcut olduğu buıuıun 
dakl kanaatidir ve ıaoiyen 
dahıli mekanizmaaıoın ken · 
diılne her türl(J ihtimale der· 
hal kartı koymak lmkioını 

temin eylcmeıidtr. 

r-----------~..---~---~---~ 1 iralık Ev I' TURKDILI 1 

11 EYLOL 1İJ8 

~~ ~~~~~·~~~~~~~~·~~~··~~~ 
~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 
~ ~ 
1IJ. K apita/: 100/)00/)00 Türk Lirası # 
1IJ. Yurd içinde 261 Şube Ve !ijans ~ = Dünyanın Her Tartıfında Muhabirler ~ 
1'J. Her türlü zirai ikrazlar- diğer bilcümle banka mu· ~ 
JIJ. amelcrl bu yük tubelerinde kiralık lcaealar. ~ 
JlıJ.. lhbaraız taı rruf ve kumbara heaaplarında lkra· ~ = mlyeler. ~ = lkramiyt: lktari: lkramlyenlrı tutarı: ~ 
.ı ADEDi LiRA LİRA ~ 
1IJ. ı 000 1 000 -,; 

~ soo ~o ~ 
... 1 250 250 rr:: :l ıo ıco 1000 ~ 
~ 25 50 J250 ~ 
..; 30 40 1200 ~ 
; 40 20 800 ~ 
1IJ. 1 US 60UO ~ 
~ Bu ikramlyeltr Jıer uç ayda bir olmok üzert: st· -;. 
~ nede dört defa bu miktar uzerinden kura ile dağ ılı ~ 

lacaktır. ilk keşide 1 E!Jliıl 938 dedir. ~ 

•l-••1'' • 
-1 

1 I 11 Pazartesinden baıka her I 
I ohiıarlar dairesi cad 11 ıün çıkar. Siyasal gazete .. 1 r. ~~ 
1 deılnde ÖD ve arka bah 1 1 1 
1 1 1 

Y ıllıjı: 800 K.uruı I o 
çeyl ha.vt, bet odah, ye· 

1 nl bir bina kiraya verile- 11 Altı Aylıfı:400 • ı ~ 
1 cektlr. 11 Say111: 3 • il 1 TaUplerln Adliye daire 11 Günü ıeçmtı ıayılar 251 

1 ıl öoOode Pulcu Ômer l I kuruttur. 1 fit. 
1 Uzmana müracaatları ili.o 11 ADRES: 1 ~ 
Loluour. 11 BALIK.ES1R TÜRKDILI 1 -------- --~·----~ --~ 
Souııı Kömür adeııi 

• o 

işletme idaresinden: 
Soma Kömür Madeninde çalıımak üzere demirci, teı· 

vlyect, tornacı , borucu ve martııngoz U•talerınft ıhtlyaç 

vardar. Taliplerin fotoircf ve veaaikler ile birlllıte 15 ey· 
lul torthloe kadar mezkür Maden idaresine müracaatler1. 
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Ba ık s·r Bele s 

)re 
• e 

• 

1 ( 1~ • ...ı A 0") l\'ll r-
kı ı uğ·d< y t;atkalar•· 

ıde ıytıse ı: 
Numaraaı: Ctnıı: Me•kll: 

17J Maiaza ÔrücGler 
176 " Turan 
177 • " 178 

" " 
179 

" " 

Roma", 10 (A.A.) - Ste· 
fani ajaoıı blldıriyor: ''İn 
formazıone Dtplomatlca,, aıa · 

iıdakl tebllil neıretmekte· 
dır: 

Yukarıda numrıra ve mevkılerl yazılı bet adet belediye 
akaratının 938 yılı karına talip çıkmadıiındou 10 2ün 
temdid tle müıayidelcrlntn 16-9 938 cu e günü uat 15 
de Belediye Encümeninde icra edılecell llln olunur. 
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8<ıı·ıköy 1ithiyesi 
Deı·ekÖ)1 1'1uhtıa rlığıııdı ı: 

Harman zamanı gelmlı olduğundan hu rençber1• ~ 
köylüyü, değirmenciyi ve zabiıtclyl düıOr: dürE n IO• 1 
bir buiday çelka mel lnul almaktır Felcat ı~teııbu1' i.f 
dao ambalajlı alın k, makinenin ne olduğunu blloıe· )! 
meldir. 1 

Biz, Ualıkeslrde ayairnızda murefeız ve çık ol•· ı 
rak bu meıhur olan ( EMlL MAROT ) fabrlkuııııO 
buğday çnlka makinelerini bu ıene de lıtanbul ft•t•P 
dan yüzde yirmi ve yirmi beı Dokaanile ve ch~erı Meıul Roma mehafdtode 

Çekoslovak1ada yafıyan üç 
buçuk milyon Almanı temıtl 
eden Südet partlıl ile Prai 
hük6metl arasmdald fhttll · 
fıo ıafbaları derin bir dık . 
kat ve aynı zamanda büyük 
bir ıQk6netle takip edilmek· 
tedlr. 

Köyümüzde yapılacak köy koneiı için Ahmet kızı Ha- 1 ~ 
ılbe ve oğlu Nurıye ald ev istimlak edılmıı ve mal!amı ~ 
aldlnce de karar tudıka iktiran etmft olma51oı haber alan ~ 
ev aahlpleri muamelatı geri bırakmak emeliyle semti meç
hule ıttttklerindeo kendilerine tcbhğat yapılamamııtır. Teb
liğ makamına kaim olmak iizere gazete ile ilanına mec- ~ 
buriyet ha11l olduğundan ilk ilan tarıhinden itibaren on bet ~ 
gün zarfında geltp paralarını almaları ve bir itirazlara var- 1 
H ıerdetmelerl akıt takdirde latlmli.k muamelesinin te 
kemmül etmlı addedileceği ıli.n olunur. 
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fiatla sotılmaktayız. ~ 
4, 5, 6 Num ralaları, tek ve lkt parçalı cinılerl 1 

de mevcuttur . 
M hsulntı 9 k11ma ayırır, kaUyeo yabancı madde 

bırakmaz. 

Ycdelt parçalarını derhal tlcarethanemlzden teda· ~ 
rlk edeblltnlnfz. 

Bedeli için de ayrıca kolaylık gö&terlllr. 

MAKlNELERlN YAP.TIGI iŞ MlKT ARI: 

No: 4 5 6 
1 Eylul tarihinde Hluaen 

adındaki uf ak Alman ada11 

ıaktnlerlnden 300 kadar ka 
dın ı•hlrln belediye relı mu· 
avlnlne bir heyet göndere· 
rek ~iman çocukların1n Tr
oppa v mektebine kaydedıl
meılnl fıtemtılerdlr. Heyet 
belediye relı muavininin nez 
dinden çıktı#• ıırada kadın · 
lar, 'lokaklarda bir alay teı· 
kıl ~etmeıe teıebbüı etmfı· 
lerdtr. Ancak pollı kordonu 
kendilerini dafıtmıya davet 
etmlttfr. Dört kadın bu da· 

ltalyaoın hattı hareketi, 
Roma · Berltn mihveri siya · 
aetf mucibince, Haynlaynın 
Karlsbadda sektz noktada 
teıblt ettlil metalıbat,, açık 

ça müsaittir. Bu nıetaltbat, 

akalliyetler ~ muhtariyet ve 
rllmeılal istemekle beraber 
asla akalllyetlerln Çek dev 
lelin in ca mluına menıubl · 
yetlerint münakoıa rnevzuu 
Japmamaktadır. 

Haynlayn, Bene§fn idore 
ettiği devletten Almanlarm 
ayrılmasını fıtemeie ka dar 
varmamııtır. Hu cezri tarzı 

halli balaklı Londra ve Pa· 
rlılo bitaraf müıabitlr.ri eon 
günlerde derplf ctmel~ baı · 
lamıılnrdar. 

Meıul ltat,ao ıahıtyetlerl 

Balıkesir Ask i Satı ı ~. 
Alına Koınisyo ı ııdan: » 
29.165 Ltra 23 huruı keıtf bedeli olan Bahkeılrln Ça · 1 {g; 

yırhlaar mevkllnde yapılacak garajın inıaaıınm ikmali ha· ~ 
palı zarfla münakesaya konulmuıtur. ihalesi 26.9 938 pa· '""" 
ıartest günü uat 16 da 8alıkulr lıor satm alma komla· 
yonuuda yapıl caktır. Plan, fenni ıartname ve birinci kc 

Saallt~ yaptığı iş miktarı: 250, 500, 600 
kilo malı~ul calkar. • 

flhmet Ve İbrahim Cumali Kardeşfef 

Balıkesir: Çiviciler çarşısı ı\o: 12 

1 

tlf Ankara, letanbul ve lzmlr levazım &mlrlıklerJlc Ba· 
Jıkealr kor satın alma komlıyonund görülebılfr. Muvak · N_ 
kı\t teminatı 2187 ltra 40 kuruıtur-. ~ 

/Jemfrcller Çarşısı No: 63 ~ 

~~ ~·•P<!.'J#Ol~if. Taltpler kanunun ikinci ve tıçiincü maddelerinde yazılı ~ .. 
veHlkle bu gibi tılere aid ehliyet veılka11 gönderecekler
dir. Taliplerin ihaleden bir saat evveline kadar tekltf mek
tuplaranı komlıyona vermeleri . 
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Snhtbt ve Baımuharrlri: Bnlıkealr Mebusu 

Çıkarım Genel Dırektörü: FUAT Bl~' AL 

Baıımyerl: Vtlfıyet Matbaası - BaMıeslr 
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