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Anlaşma bu günıer=d;·;;smen illin edilecek. inşaa 1 ile liyor. 
Moskovada askery t~ma~lar başlamak ü~ere. İngiltereye ısm ılanan iJSınıfı denizaltı gemileri· 
ÇemberlAynın muhım hır nutku beklenıyor. mizin dördüncüsü fıldıııy ağusıos sonunda me-

Şarki Akdeniz
deki ltalyan 

fılosu. 
Roma, 31 (A A ) Şar 

londra, 31 -lagillz, fran· 
•ız mümeulllerile Molotof 
•rutnda cereyan eden mü 
Zalcerele ~halıkıoda bu aün 

buraya yeni ma l umııt ael· 
lllernfıttr Tarafeyn eruın · 

da bellı baıh müıküller 
hertar f edllmıı oldu§undan 
bu günlerde kati anlBşma ya 
•arılacatı alakadar mahfil 
lerde aarahatie beva n edil· 
lılektedır 

Baıvekıl Çember laynın 
Yarın ıöyllyeceit ılyaei nu · 

tule aıerakla beklenmekte
dir . 

Çemberli vnın Moıkova 
lllıüzl!lcerelerln o ıeyd hale 

ltında mühfm beyanatta bu. 
lunacajı ıöylenmektedlr Dı. 
hr taraftan Parlaten ge· 
leo haberler daha urıhur 
Pran11z matbuatı müzakere· 
lerıo netıcul hakkmda ga

Yet nikbin ııörüomektedlrler. 
8u ~azeteler ln verdıklerf 
'tı•lüınata glirP. muahedenln 
lrletnı anlaımaların heyeti 
lllıecınua11 tamamlle taylD 
edlldtkte-n ıonra neıroluna . 
C&lctır. 

Pötı Parı ztyen ıu ma lü 
"1atı Yermektedir: 

<•Gerek Parlı ve Loodra -=-- "'" 

(r'enıb ~rldyn 

da gerek Moıkovadakl umu 
"mı intiba artık bundan böy· 
le aözün askerlere vertlme 
ıt lazım geldtit merk~:ı: ın · 
ded ir O ıplom t ı k görüıme 

lcr de askeri glirütmcler 
üzerinde müıbet tulrler fc. 

ra11odıın halı kalmıvt cık · 
tır . 

Journal fUcteıl de fU mü 
temmım haberleı 1 vermek 
tedlr: 

Fnn11z hOkumetl, Orge· 

aeral Doumeoce, Moıkova 

ıeyahstın da refalut edecek 
zevatı f mcl ıdeo tayin eyle
mlıt r . Hl1 1 ~n bahis mevzuu 
olan cıhet. ıtyui ve ukeıi 

Romanya Kıralı iz-
mirden ayrddı . .-

Krıı Kırol ve Kral Jo;) Karfo~a ~uluşac klar. 
~oman Kralı cumaııesi günü isıanhlda hulunm~. 
lQafr, 31 (AA) - Ro muhtemeldir 

~,Q 
Ya Kralı Mejelle Knrol Bükret 31 (A.A ) •le 

'-' "eltaht Prens Mııel ve 
Kral 

' 1 htl•rı erlırinını h8mıl bulu 
cı," L 
., F \lceafarul yata kendlıfne 
e '"•t eden ltoyatı de1tro 

"" 1 ,, 
1 e beraber bu eabah 

Karo!, Romen bahrlyutnln 

bayram güofi olan J 5 ajuı 

toıdıı, veliahd Preoı Mthaı-

lfn Romen ba hrlyeetne hığ · 
men olarak yazı l ma11nı l!'m

t l
'l g da llmanımıtdan ay. 

• .._, = 
• h ttır Yat doğruca Pıre · 1 T h k • / 

retmlıtır 

.. t11aektedlr 1 l arı ıtap a ~ 
t;,,~'ı~ır, 3 ~ - Romanya Tl Jeg., İŞm İ )' e Ce k • 
• 1 MaJeate Karolu ve 
'''hd h Ankar , 31 (A .A) Ma ı imıl bulunan yat ı 

dQQ arif Velcılllğlnden: 
'-' •abah uat g da ltmar. ı lıkokMlluda okutulmak ••• t ._ 
t\ trııı;: etmııur. Majeıte 
r,ı 

tı ••bıhın dördfinde ya 
" aG llil ••rteıtne çıkarak he 
l u 

~"t '•nan tehiri seyretmtı, q• .. ıt ,,d 1 •11ıa •Hece elhertıde 
•kt. 

•u•u n •onra hareket ar . 
~ llu lıhar et mittir . 
( •t 

d, Y••aı yavaı liman· 

~1" '"•hrlcen velıabd Prenı 
iti dG •e1 rbıale 1ahtllerlml:al 
"'dt1ordu. 

"•t p el~• ''•ye dofru yoluna 
l\,t;'-' tttııelrtedlr. Oradan 
~, ;h rtdecektır Yunan 
et, 0

tne11 kra il ara Korfo 
l\,t IÖrGıeceklerdlr. Kral 
el~._ a) 'torfolian lıtaobula 

·~•lrt ·~,, lr Kralm cumarteıl 
1
•t .. bbul.la b .. lu••uı 

üzere yapılacak tarih kitabı 

için açılmıı olan müsabaka 

netfceılnde matlüp evıafta 

kitap bulunamadıiından mü 
aabakanın yeniden açılmı11 
ve bu yıl da tedrlutın Ve&ıl 
letce yazdırılmıı olan kitap· 
lardan yapılma11 zaruri gö 
rOlmQıtür. 

ilkokullarda okutulmak 
&zere yazılacak aritmetik 
kttabı için açılmıı olan mü
ıabalıranın görülen idari ve 
timi ((buma binaen mefeuh 
uyılmuı ve yeniden açıla

cak •üaabd,anın netlceıln• 
, g6re hareket edtlmek üzere 

bu yıl da aeçen ıenckl kt· 
tapların tedrlılae dnam ol. 

u•muı kararlaımııtır . 

görüımelerfo btrbtrlerlne 
m6nzl olarak Uerllyecttfl, 
bu eafbada da lagtltz . Fr· 
anın: mOıtorek hareket p il-

nım teıbtt etmelıttır . 

Exelılor ga zett s • diyor kf: 

Kremlıo görüımelerl, blr 
birlerine m(hazt olarak, ıl 
yael, hukuki ve teknik p 1ln 
lar üzerinde inklıısf yltye-
cek ve hep birlikte bırblrlnl 
ldmam edici netlce lere var 
mak ıuri!tıvle, vücude getl 
rilecek üç taraflı pakt, Av 

ruprada dojrudan dojruye ve 
ya bllvaı ta vulıua ıelebclfcek 

(Sonu 6ç6nc6 ''yf ada) 

lıtenbul, 31 
rasimle denize indirilece~. decek· 

lnglllz tez· mlleri bunları takip • 

gihlarıtia 11marlanmıı olan 

10 ha: p gemlılnln loıaatı 
llerlemektedlr lngllter de 

yaptmlm t oleo bu ge· 

milcrden dardü denlzeltı 

gem si, dördQ dedrover, tkt
s l de mayın gemlAldlr Oeı 

troycrler Zafe r torpitoıu 

tipindedir. Bu gemilerden 

t'lr 0
1arak d~oiza l tı gemile 

rl liman ımıza getirilecek, 
deıtroyerler ve mayın ge· 

Ur. 1 Haliçte 
Bir müddet evfe 

ıodlrlle• 
teı kızalcta denfze 1 dtl· 

t tknıe e Ahleyın teçhfza 1 

b günlerde 
m ittir Atılay u l 

bıt ı· 
dalma tecrübelerine 

af" ılpult 
yac ktlf . AlmıınY d 

1 eırıtlerln eo 
e dilen denlıa tı g d 

100tarıo a 
Blltıra vın d bu a' 

~ tıhmlo 
l lmanımıu getfrJlrcf 

k ve Al 
olunmaktadır TOr 

1 1 

"' Akdenlzde bir antrenman 
cevelioından dönmüı olan 
ikinci ltalyan fıloıuna men· 
sup gemilerin ekaerlıl, Ta

renteye ıelmlıtlr. 
Ltmana·glren gemlln ara 

d L 11 hrlJ• tnlbteıarı 11n a D 

amiral Cavaanarlnln bandı· 
ra11nı taııyan Pola luuva

zör6 de yardar. 

/ngiltere ihti
yat filosunu 

techiz ediyor. 
Pa'rıı, 31 (A.A.) Jo~r-
1 azeteıl Londradan Da 1 

blldtrdlflne aöre bir kıç 

Mihver ve Macari 
ye ffCI er 

man teknisyen d I· 
lnt• e 1 

t ,afından Haliçte 
ınıf ı deni•· 

mekte olan AY • dörclnndl 

ıün içinde lagllterenln b6-
tGn •httyat fıloıu 1924 den 
beri vuıl olunamamıt bir ı•
kdde teçhiz edilecektir. 

Macar har iciyı nazın bir nutkun~a şöyle de~i: <cMaca
ristan mi~ver devletleriıı samimi surette lrağh ır.» 
Budıpl!'ft•. 31 (A.A.) 

Hariciye num Kont Caaky 
Sepron ünf veuıteel kurılara. 
nın açıhıındl'l bır nutuk ıö 

yllyerek Macar harici 8lya 
ıetıntn na batlar!nı aezmlı 
tir. Kont CHky e:ıcümlc 
demlıttr ld: 

Macarlıtan m ı hvN d evlet 
lerloe •amınıi ıurette boğlı 
ka lmaktedır 

Doıtlarımıza kartı göıte r 
dljlmlz bu ı mlmıyetın . bir 
mlllcun ıenf ve n amusu 
her ft?Jln üılOnde olduAu 
fç D doıt n rını ı ı.ın dn b ze 
güveneb ı lect:k e 1 , hakkında 
verdlğlı:nız temlrıohn ıemc 

re:er vereceğini üm t ed ı yo 
ruz Doıtlarımızı muhafaza 

için üzerimize h t> r tehl ı ke 

yl alın•ğı hnırız Biz Ma 
carlar ıulhperver ıakln bir 

milletiz, fakat bizi rahat 
bınkmalıdırlar. Fakftt bu 

nun fçlo haklarımızın her· 
hangi birinden nz geçm lyo · 
ruz. 

Macarlıtan, bQtün komıu
larlle itimat han11 fçtnde 

raıamayı arzu etmektedtr . 
Ve bunun 'ıçın htç kımıedeo 
tamamtle •e kati hakkımız 
olmıyan hiç bir ıeyt lateml· 
yoruz Macarlıtao , ıekioetlı 

ve az.imkir bi r harici ılya
aetle vo dahtli ıükun ve 

m~mleketln lnklıafını yfik 

ıekltmek için hiç bir fıuat 
fe•tetmly,cekUr . 

Hitler Sardaki 
tahkimatı tef

tiş etti. 
Berllo, 31 (A A.) - HU

ler, beraberinde B. Rıbben· 
ttop olduju halde S,u ve Po 
Jattnatan tahkim edtlmff ol · 
an mıntakalaraoı ziyaret !!_ 
mit ve buralarda yapılmıı 

olan teıkllihn mükemmelt . 
yetlnl takdir eylemlıtlr . 

Httler, don akıam tayare 

He llıyreutbe hareket etmlt 

tir 

Partide dün 
yapıla bir 
toplantı. 

Hacim Muhltlirı Çarıklı 

Dfin öğleden ıonra C. H. 
Parti vlllyet, kaza, nahiye 

ve ocak idare heyetleri Par-
ti merkezinde mebuılaramız 

dan Hacim Muhittin Çarık · 

lının rlyaıetlode toplanmıı
lardır . 

Valım ız Recai Gür:ıının, 
mebuılarımızd11n litlmı Şe 

remetllnln, Parti Bıııkanı 

pertev Etclollunun Ye Be· 
ledlye Relıl Naci Kodana 
zın da hazar butunduğu bu 
toplantıda halkın mubtelıf 
dtleklerf Ozerfnde g6rBtOI· 
m0tt6r. 

ParUlller açık bir llıaola 

muhitlerini alAkadar eden 
muhtelif tılere datr arzula 
rnu açıklamıılardır. 

Vıllyetl alakadar eden 
dileklerden icap edenler 
üzerinde Valt Recai Gireli, 
ıehtrl allkadar eden dilekler 
ü:ı:erfnde de Naci Kodanu 
izahatta bulunmuıtur. 

Toplaah 1&mlml bir hava 

itinde at .. ayct lnılmuıtur. 

alh g em lcrtmtılll 
lnt••11 ık-

Hnklımet ihtiyat 11aıfları . 
o• menıup 00 bin efrat ve 
subayı bu gün celbe karar ıü Yıldarayın da Te 

1 k ·zeredir vermtıttr. mal o unmıı u _.,.. __ 
k1111Dlar 

-= fcırru•ta ald bazı bl · 
" dofrU afuıtoı ortalerın 

d 
• deniz· 

tlrilecek ve Yıl 1'
8 

T 

J joıtoıta 
altı11 26 veya 3 • 

d il cektlr· 
denize in lr e ldtk· 

e ındlrl 
Yı ldıray deniz he-

kızakll 
ten sonra t 11 t , cntı loln 
mt'D tkl de otzaltı • ge 

1 ncaktır 

Birinci Amerika ordusu ma
nevralara başlıyor· 

V aıtnaton, 31 ( A A. ) -· 
Birinci Amerika orduıu 5 
ajuıtoatan 15 atuıtoıa ka· 
dar eyyork mıntakaaında 
manevralar yapaaak 'fe bu 
manevralara elll bin uker 

ııtlrak ed~cektlr 
ı nıse tın bat aP 

J pon milleti harpten 
nmağa başladı. usa _ h 

• • _ı ha uzun miJddet ar 
Çınlı/er aa " d 
b mukavemet etmeğe ama e. 

e hen olmuı olduğunu mDd 
A) -

H Kor ı 31 (A · rlk bu!uomaktad11. 

A onkg n~setecılerJndeo Çıolıler iki HD8 muhahe· 
mert a ıt t ıa . ı 

E ıog Po• re eıtıkten ıonra HDI D 

Şırnghay~ _ve: B. Randıll Htoterlande yerleımfılerdlr. 
zeteat muduru d 

d Tokyo n v uzun müddet enm G ld oler e e 
ou • g~çe t etrnlt ıdı debllecek herhanıl bir 

Cbunlclngl ııyare e 1 
- • Chunktnı·Tok harbe muka.em•t etme • 
Mumatleyh, d •azmıf l de bnlunmaktıııdırlar. 

ltıo " 7 ma 
yo ünvanı 8 

b Jkl Çtnhler bu mıotakı.luda -
kalede u 

oldufu bir ma ıll vaziyeti ki tabii menabi ve vl!'ıaltl 
payUahtın dah an mft ııletmele baılemıılardır ve 
hakkında dıkkate fllYdl enerJ"llerl, ntkbınlıklerl .,. 

d tmekte r. tt 
talealar ıer e d hayatiyetleri bütan ecn• I · 

Gazeteciye. Chunklng ~ lerln kendl leh\•rlne olarak 
gGzel ve neflı bir yeme nazarı dikkatini celbedecek 

ikram edılm•ı "e yemek e& derecededir . 

d Çt•lt ye ecnebi dost Çt11 mllleU, nihai ufuf 
na11n a _. kati ••rette 
ları ile nçık ve samimi IJO elde edecefl•~ 

t k f bulurs1111a•tadır. riıımelerde bulunmuı ur. k aBn Goutd beyanahnda 
T k da blr ço · ' Halbuki 0 ya 1~yl• demlıUr: gıda 111addelerlnln yerin• _ Japon mllletfnfD, Ja· 

lıclrnyevi terkip mehıuluı~:·: pon matbuatının «Çfn lal· 
mevadın ıkame edıld 1 n dfHıl» hakkındaki haberle · 
tahtt ohnut ve ıöı:lerlnl ıü rlnl mOnakaıuıs •• lttnz. 
ya bir takım ~cnebtler din· 11:r: kabul etmekte oldutunu 
leyormuı glbf konuımalaran· 16,lemek m " m k a. 
da ıhu1ath da vranmııtır . d•flldır. Maamafıla Japon 

Japon mı ileti, harpten •e ıazetecllerl ıle Japo•ya . 
tamamfyle fntlzamllz bir dakl ecnebi aazeteotlerl rH· 

hayat yaıamaktan uaanç mi Japon menabll taraftn. 
getlrın•fe baıla mııtır · Hal · daa aeıredllen tebllllerla 
bukl Cbuoıklagd• hal böy ııhbatını tedkUı için hal&Usl 
le deftldır . Orada Çın mil- bir arzu lzbar etmelrtedlr-
letl, Japon taarruıı:una kur · ler . 
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SAYFA ı 2 

Bürhaniyede Hatay 
bayramı kutland1. 
--------- ---
Hal~evınde yapılan lôren~e bu sevinçli 

gün heyecinla tesit e~ıl~ı. 
Bürbalye, 

(Huıuıi) -

23 Tem 
muzda Ha 

tayın ana· 
'ratana ta 
memen luı · 

•uımHı do 
layııı ile du. 
yulan derfn 
n•lcç ~ura 
da ıe•çhk 
•• halk ta· 

Bürlıaniye / ımanyurdu 

rafından mlaalı ..,. eoıkua 

tezabGrlerle bellrtllmlıtlr. 
Halke•I tarafındaa yapılan 

prelrem llra ile tatbik edll· 
mııtır. Saat 15 de Halke•l 
aalonuntla toplanılm•ı Te t&· 
rene Baıkaa lbrablm Çakı· 
rotluauu açıı nutku lle baı· 
laamıı bGtGn tyl, ıOzel ..,. 
ileri tnkıl&p hareket •• eıer· 
lerlafn baı mGe1tlrl •e ya 
pıc111 olan eııız Atanın azfz 
rubu için ıGkut edllmtıUr. 

Oalaa eTYel hep bir alız· 
dan ılr 1eıle ı6ylenea mtl . 
il marı tllbl hır ı61lut 
halinde ~alabalık çarıı 

JI çınlatmıı. •atandııların 

16iı6ne kuvvetli bır iman 
ııbl dolmaıtur. Yirmi yıllık 
uzun bir hasretin dayanıl 

maz acmaa tahammOi gôı
teren Hataylı kardeılere bin 
bir anayurt bucaiından mtl· 
letce ı&nderllecek hediye ve 
Hllm en ıGzell "Ye ul•lıtydl 
ba. 

Pıofram İ•ç •akte kadar 
devam etti. Talebe •• Hal· 
kn·lllerdea mOrekkep yedi 
lıltl ıttr, hitabe "Ye nutuk 
16,ledıler. Gençlik marıla11 

ile teplanh ıona erdi. 

Hır Halke•lt vatandaılHıD 
hl11l7allaa terc6ma11 elarak 
ılyle ılze baıladı: 

Sayın bOyOk erim, ıevıtlt 
kardeılerloı; 

Bu 16n 20 yıldır ayuhk 
ac111 çekilen JÜz binlerce 
ırkdııımızıo oturdukları lSz 
Tlrk topraklara ile bırhkte 

ana1urduo ayrılık kabül 
etmez bir parçHı olarak 
tekrar aramıza katalıılar1~1 
derinden duydulumuz bah 
tlyarlıkla ıellmhyoruz Se• 
ıılt Hatay Türkliiitlnden 
zerre kaybetmeden tekrar 
aramıza ka vuımuı bulunu· 

or. DOoya ıtıoeıln etrafın· 
da d6ndGkçe, k&lnat meY 
cudlyatlnl bu aünb n ıartla 

rlyle muhafaza ettıkce, can-

lılar hayatlarını devam et 
tlrdtkce ölmezltiloe iman 
ettlflmlz bthük Türk mtlletl 
luodlılne Ebedi Baıhui 
aeçtlil eı t gelmtz Atanın 

benzeulz Hvalılol mukad 
de1 bir h'ı halinde ka \btnde 
taııyacakhr. Ooua 16~ •er 
d tı Hatay meıelu ı h1ll lç ·n 
ateıll bır butalık lnında 

nuıl Ankaradan kallup ce 
nup hududumuza ıtttığlnl 

•• yllıt Tnrk orduıuna ma-
nena 7apt1rarak üç uat 
dıoç bir deli\tanh metaneti 
ıle eelim vaziyetinde dur
duiuou hem ıurur, hem bfc 
ı;üa veren yakın bir hltıra 

olarak hatırlıyoruz . Bu aaat· 
lerce ayakta duruı flataya 
lıtıkllltaı kazandırdı. F allat 

sporcuları 

fn1anhtın g&nlOnde !imdiye 
kadar btç klm••Y• na1tp el· 
mıyecak kadar ız bırakan 
ae•ıl ve hOrmet telkin eden 
86y6k Atayı dermaoden 

tlOıOrdü . 
Hatip bundan ıonra ln6· 

nQnfia Atayı mloaetle anan 
beyaanametlnl okumuı •• 
ı6zlerlne deyam etmııtlr: 

BGtOa 6mrünü TOrk mil· 
letlnln emrinde yastfe ıör 
mekle ıeçtren ve bunu bah 
tıyarhkların eo b6y6fG ıa 
yan AtatürkOn mlna haline 
kalbolan kudreti, 1e•1lıl, 
ny1111 1 ıüzell•il ve endi
ne mabıuı em.alsız kıymet. 
tekl yükıek evuf ma olan 
tmaaımız ıonlftlr, yıllık •e 
a11r\ak detıldlr Ona lnanmıı, 
haıre kadar uzayacak ml
ıılılz bir aıktır. O , bııımız· 
da madde olarak ne kadar 
caıtlı yaıadıyH mlna ela -
rak len• aynı kudretle nr 
olıcıkter O 11un adını •e 
ıevıııfat ıall ğında oldufu 

8 ıbı aene dudaklarımızın 
lllbl muıtklıl yapacak, gO 

zel •• heybetlı bay lını ı&ı . 
lerlmlzln feri •e clall ola 
rak .. kh1acak ve onu ltY 

meyt, Oaa inanmayı mllli 

bir ibadet hallade ebedlJ•t · 
lere kadar deYaln etUrece 

ğız. Bızden ıonra ıeltcekler 
btzden daha koyu Alape 

rest olmayı ••t•D borcu ıa -
1ecaklardır . BDtün TOrk 

yurduaun olduju gibi bu 
glio 1evrı lı Hatayıo da kur 

tuluıuoda en bü1ük imıl 
O dur. O, nuo bltıroları . . 
hiç eluılaıeyen daimi btr 
nefes olarak a6iüılerhnlze 

tmao dolduracakhr Bu fcnın 
dolu göfOılerl bu ıün ma 

ne•I bir ıenf •e vakar ro 
zetı gibi ıüılıyen, mllU kud 

retlmtzla mümuııh lnönQ 
O, nuo ilk vekıHdır Vatan 

ve mlll•t ıeTglılnln Atatürk 
ıevıııınden ba ş\ra bir ıey 

olmadığını onun milbarek 
ajzındao duyduk. Bu ıüo 

Atanın lnöoümüzüo tıthı ı n 

da en ku•fetlt miimuı l ı 

nl bulmuı mılletımtz 
inen bOrük Te1ell ıtdtr 

1918 Yılın da ecnebi b r hO· 
~ üın"t eline ~manet edilen 
Hatay 20 ıene ıonra 6 tem· 
muzda Türlıc orduıuna ka 
vuııııuttu, o zaman haıta 

olarak Dolmabahçede ratan. 
fak t ut olarak aziz n~f.-ıl 
nefe1lmlze karııan borük 
Ttırk mtlldının 8üyük Ah11 

bu gün ebedi yo1culuaunun 
tekiz aylak b ı r meHfHint 
kal•tmıı ve aooıuz h cran. 
lara vHlle olarak aramız· 

TORKDlLl 1 AtUSTOS 1939 

SEHİR HAR R LE Ri 
' ' -

TÜRKDIL matbaası 
bu gün faaliyete geçti 
TORKDILİ, sayın karilerin

den cesaret alarak daha 
geniş bir faaliyet dev

resine giriyor. 
Vıllyet matbauının bun 

dan bir mtlddet e'Y'Yel •lllyet 
taraf ıadan kiraya •erllmek 
lzere llıaale1e konduiunu 
'Ye ıazetemlztle çahtan ar 
kaclaı'ara ihale edtl•ifilol 
J•zmııtık. 

Dan •atbaanıu deni tH
ltmı yapılmııtır. 

Matbaa bu ıGnden tubarea 
«10KKDILI MATBAASI» adı 
alt.oda faaliyete ıeçmektedlr 

14 Y aldan beri muntaza 
man çıkmakta. elan ıazete 
mtz bu ıuretle her tDrlO tab 
ıılerlade de karilerin• bO 
yGk yardım '18 kolaylık 16r 
termeil Qzere dabı ıeaıı bir 
ıekılde faaliyetini arttırmıı 

bulunuyor. 
Bundan batk• c<TORI<. DiLi» 

pelıs yakıa aünlerde ı•mdıkı 
harflerini deilttlrerek 1enl 
ve çok okunaklı zenıln, çe
ııtlt harflerde daha m11nta 
sam bir ı•kllde ne1rl7ahna 
deT•m edecektir. 

Gazetemizi yaıatmayı ea 
b61Gk bir Jttlnatılh olarak 
tanıdıiımız ıayın kari· 
lerlmlzden CHaret alarak 
matbaa teıkıllhoı da 
bu ıuretle Gzerlmtze alırken 
bun.lakı mu•aff aktyetımt 
zla de lmıltat yine karllerlml
zta 16ıtereceil allkada bul 
mak lıtedlilmlst bılhuıa 

açıklamak lıterlz 

Halkımızı• tab tılerlDI 
ucuz, temiz ve arzularına mu 
nfık ıekılde bııumıyı bir 
vez•fe addetmeltteyı z. 

Daimi Encüme- P. T. T. idare
nin dünkü top- •indeki adli teb-

lantıaı. lığat hazır- · 
Vtllyet Daimi Eoc6ment 

düa &lledeD ıonra Vali' Re· 
Cll Glrellnln baıkaalıiuıda 
toplıaaralı Erdek ıraalt 
ba •zuında me•cut dö't ıra · 
nlt taı ocafının ıhaleııle me· 
mleket ha1tahneıfne ahn11-
cak eczaların mGbayaa11nı 

•e de•atıden ıelen bazı ev
rakı tedklk •e mOzakere et
ttkt•n ıoara toplaotıya ıoo 

•er•ftUr. 

Gelenler gidenler: 
Bır kaç ıOnden berı ıehrı · 

mlzde hulunan Bilecik me 
buıu Muhlıı Suner dan Bı 
lecıfe ıttmııur . 

Kimsesiz ıs~u ailelerine 
yır~ım. 

Dahiliye Vekllett vıliyet
lere bir tamim ıöı:ıderutk 
ktmıesl olmı1an atker aile 
lerıne m0tk61lt ıöıtuıl nıe· 
den yardımda butunulm11ın1 
btldlrmlıtır. 

1 ..... 

;ehıimiz liıısinin sınılik 
ücreti. 

Şehrimiz ltıetlntn leyli 
Ckretı Maarıf Vekllet ınce 

180 lira olarak teab t edıl. 
mtıttr 

dan ayrılmıı bulunuyor 
20 Ylldır: 

rarab bu karanlı le gtce 
ı in yok mu sabahı? 

dıye tnllyen Hata > lılerla 
biı ilkte eo büyüklertmfzden 
eo küç&klertmlze kad r ay 
oı iç ac11101 duyduk. 

Hatip bundan ıonra Lo· 
&anın lmu.laoıııoı, .Büy6k 
Mtllet Mecllılmlıde taadık 

edıl ıtoı an latmıı l:ıuna rö . 
nüllerı ula razı olmalrıızın 

lmu atanların bu eli en z" 
{Sonu üçQocQ nyfada) 

lıkları 
Adli teblliatıa poıta lda 

ruı tarafından yapılm .. uıa 
dair olan kanun ıon kanun 
940 tarıbınden itibaren me 
rlythı &lrtctkttr. P. T. l. 
idaresinde bu it için ılmdl 
peo bir komlıJon teıktl 

edılmrı Ye meHfıtae baıla 
mıtbr idare adıl teblıiatın 

poıta ile yapılması dolayı· 
ılyle yeniden murakfp, me 
mur ve müvezzi alacftktır 

Memurlar ıçln 15 ajuatoıta, 
mOvezziler tçlo de 21 aiuı 
toıta mQıabaka tmtıhanı 

açılaca ktar. Mur akı phklere 
yük.ek mektep mezunlarly 
le lln Ye orta mektep me 
zunları, milvezzıl klere de 
ilk mektep mezunları alı· 
nacaktfr. lmtıhanlarda mu 
vaffak olanlar kaaunun tat · 
bıkıodtn Qç ay evvel tıe bat 
hyıcaklar ve vazıfelerlnl 

hüınQ ıuretle yapabılmelerl 
için kuua tlbl tutu lacaklar 
dır Murnklp lmt ı hanıoda 
muvaffak oleoler bit müddet 
llaj görecek , ll•jdan ıoora 
da vlllyf':tlerde kuulan"tda 
re edecelclerdır 

Hakaret iddias1. 
Abdülkadır adında blrfntn 

Şehir Kulubü ıaraonlarından 
Buu . lı Yakubu dövdüğQ ıd 
d ı,. ve ı ·ka yet oluodufundan 
ıuçlu 1akelaoarak ad ıt,eye 
nrılmııtır . 

İ~isi de bir~irindın 
şı~iyetci. 

Mlru be J rna hallutnd~n 
Emine ad.nda btr kadınla 

pabuıcu Vela ad ında bırı 

yekdtferlerlyle kaYga ett ı &t 

lerl Ye btrblrlerıni dövdQk 
lerl tlk&yet olunduğund•n 

tahkıkata baılaomııtar . 

Pazar günkü bölge 
güreş müsabakalar1. 
Bu müsabakalarda ·Türkiye 
birinciliklerine iştirak ede

cek gürefciler seçildi. 
939 Yıh bölıe ıüreİ bt alarak 10 11nlyede ııhnı 1•· 

rtnctlıklerl pazar ıGnG ylr- re ıettrdt 
ml1e yalun bir 1rüreıctnln 79 Kiloya Baadırmadaa 
lttlraklle ıöze çarpa11 bir Mehmet ile Bahkealrden lı-
l•tlzamhk lçeutade yıpıla mali çıktılar Bu l•a kadar 
rak balıemfzl temıtl etle yapılan ıOreıler hemen he· 
cek ıOreı ekibi Hçlldı men heyecan11z oldu. Hiç bir 

laha oldukca kalabılık· oyun 1eyredemedlk. OnuD 
tı. Kor komutan Nurettin t~ln bu ıkı ıüreıcı dtlerlerl · 
Yamut, mebuılarımızdan ne nazaran daha teknık 
Hacim Muhttln Çarıklı, H•l- idiler. G6retlerf de o nt• · 
mi Şeremetlt •• Bttllt me· bette zeTklt eldu 
buıu Sor~yya, tlalre m6dlr- Bır dakika ayakta ıüreı-
lerl ve kalabalık btr halk Ukten ıonra lımatl, Mela· 
kGtleıl hnır bulunuyordu medı altına almala muvaf· 

Tam Hat 17 de reaml re. fak oldu •• altta da bır 
çit yapıl•h Ye bunu mGtea lıaayll ulraıtılar. lımaıl aldı · 
ktp lıtıklll marıı ihtiramla iı bir burıu ile Mehmedl 
dinlendikten ıonra ıüreılere 2.33 ıanlyede tuıla yendt. 
b•ılandı. 87 Kiloda Sınduıılı ibra· 

lık ıftreıl 56 kıloda Balı hım •ardı Rakibi olmadıl• 
keılrlt A •ı•rh Ahmet le e.. için ıalıp filo edildi. Bu ıO· 
darmah Mustafa u, .. ı yap· reıct kendı ııkleunı n 938 •e · 
talar. Ahmet, daha tik deki neıl TOrlclye ıerbe1t ıO-

kada haımını altına alarek reı blrlnclıldlr . 

ezmeie baıladı. Ahmet ken· Bundan ıonra atır 1tklet• 
dl kıloıunun en metin 16- baılandı. Bu güreıe S1ndır · 

reıclıl. Zaten bölıe içenin. 1rılı Şerifle G6neolı Kar• 
de ı•rek kara ıGreıte •• Hüuyln çıktı Mindere gel· 
ıerekıe ıerbutte onun ıu• dıkler& Talııt halka takdtıP 
tanı yere aetırecek bir peh edildiler HOeeyln boy ltıb•· 

ll•an yok. rlle Şeriften y&kıek ... BıJ 
Muıtafayı altında iki da· daha ziyade yaih rOretl' 

klka tuttu Ve çok ıiizel temay6z etmlıtlr. 
oyuaa ıetlrnek tuıla yendi. Hak~mın lnl d6dOğt1I• 

61 Kıloya Band1rmadan ınreıe baı\adılar HOıeflO• 

Hardar çıkta Rıkıbı olma Şerif( bir bayii Hntı •• aç 
dıiındeo h6kmen ıalıp adde- dakika ayakta çetin bolUf ' 
dıldl. ma yaptılar. 

f56 Kıloya, Balılıı:Hlrdea Şerif, ıerbeıt 16re1ı tUi· 
Ahmet Alı ile !.rgamadaD ıeylnden daha iyi biliyor '' 
Recep çıktı . Bunlar boy ve nefesi de 0 ntıbette faal• ' 
ku9vet ttlbarıle bir idi. Ll- Hüıeylnln ilk anlardaki ı•' 
kin Rectp bu aüreıın ace rt bamlelert yavaı 1•''' 
mlıi ııözüklyordu . Hakem durdu . Şımdı Şerif hllılO' 
düdük çalar çalmaz. Ahmet gftrt'flyor. 
Alt, Recebt bir oyunla altına Şeri f d.ördü•cQ dakıtııd• 
alarak h•ç ıoluk aldırmadan Hftıeylnl ıaltoya gettrerelı 
ve 49 Holyede 11rtıoı yere yere 'YUrarak 5, 10 ,.oıJe~• 

d t
.,,. 

getir 1. ıartaaı ıetır•mek ıuretıle 

66 Kiloda Bahke1frdeo la yendi. 
Muıtafa Ce•h ~ r ile E'ıama. Bundan ıonra lbr•hfOJıe 

tı• 
la Ahmet gOreımek Ozere Şerif ı~htertı güreıı r•P 
mtndere aeldıler. Bu ıtıreı lar . 
etlerin her lklıl de acemi, y epılan güreıctlerlo blrll'' 
onun fçln eüreılerl HYlu1a et •e ikinci eri ıunlardır: 

1 oldu. Ahmet bir dakika 50 A ı•'' 
56 Kıloda Ahmet " 6 ı 

ıacılyede Muıtafayı yrnme 
ie muvaffak oldu 

66 Kılorla alh gllreıcl var 
dı. Çekllklerf numaralera 
16re ıor~ıeceklf'rdı Ştmdt. 

Pamukcuden Mehmet ve 
Bahkeatrdeo Muharrem 66 
ya aüreıtyo du . Hu iki ra· 
kip daha ziyade yerde gü · 
rettiler Lüzun.ıuz ve koı· 
ka" nldtr t lar yapıvorlard ı 
•e oıhayet Muh•r~em M~h 
medl altına &leh. Ve çok 
kolay btr oyunla 2 48 1&nt 
rede yeodt. 

72 1'.lloya Kepıütt'n Sü 
leyman ve Bıfadıçtan M"
ctt çılııtılar Güreıe çok ıa 
kin baıladılar . S•nkt birbir· 
lerlne ıen tut, bto tutayım 
diye ıoracakla,dı Btr eralık 
sateyman, Macıdı aafıl aY 
ladı •e llafa kolla alhna 

b rıncl , Muıtaf a ıkın•'• 
6
6 

kiloda Haydar btrt0 '
1
' 1 

bttfo' ' 
kiloda Ahmet Ali ı» · 
Recep tkıncl, 72 k ı lod• ,_ 

rabtm birine• Sülel',., ı • ıo'' 
ikinci, 79 da lımaıl blİ1ı1r•' 
M~hmet tktncl 137 d• f bl· 
h ım blrlccı, ağırda Şe~~10cf 
rlncl, Kara HOıeflO 

olmuıtur ıbO 
f ti' 

Bu aOreıcı ler ıer~ dıl'' 
.1~ 11 ı· nünün önüne sır Jıl-'' 

1 9e ı ~ 
Kazandıkları birine 1,r' o ,. 
lıklerlo müklfatları ,.,,d' 
general taraf Jod•D ,. 
yalar verıldl ortf' 

General Nurettin :
0

0 ı• 
lere - Sız TOrk • 6' 11''

1 

bll~'" -~ nıten güçlü pe ,1>11' , 
d• p ,r 

nız E•lltl•rıoızı rtlı 
011• 

vet1ıtırlol:ı!. 
kaların• yurdu. 
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BULGAR·· YUGOS • 
LAV TESANODU 

Balkanlar Bafkanlılarındır. 

1 
Henri Guernuı 

La Tribune du Nnhonı , _____ . 
Oıta Avrupa memleketle 

rinde birinin de•let ıef ı •e 
1• baıYektlı BulJnde veya 
Berchteııadende Hıtlerl zl 

Y•rete fitti mi derhal muhay 1 

Yeleler h rekete l'ÇIJor, o 
lradar kt bazı kımıelf'r bu 
••yabatlerln Şuın'ı ••ya 
liacba•arl btr kapıt61lıyona 
•limet olma11ndaa endııeye 
baıhyorlar. Yuıoıla•ya kral 
llalbt Preaı Paulla hariciye 
ll•zarıoıa •e Bulıer Baı•e 
ktlt •• Harlclre Nazırı 8. 
Kaıe lnnofua Berhoı ziyaret 
lerı pek çok mQreldrep har. 

''11ına11na eeb•p oldu En hak· 
•ıı tahıulnler Yalualardan Ye 
._illetlerin pıtka l oj ılnd•n 
la19 Itır teraf Ole •ıtln.t edt 
1ordu Prenı Poulle B K6 
••l•anofun zı,aretlerl mıh 

l'er için bir mu•affaktyet 
•lıltk olmuıtur. ÇOnk6 baıka 
tGrlQ olamazdı. 

Preı Paul!a PrenıH Olıa 
bu ıan Londradadırlar. Bel
tradda aı le•l •ıler dol11y11tle 
den llyÔr Gene S,,branya reı
•I B. Moıaoof da Londrada 
but•nmaktuhr. Ve lc•nd · ıl 
14 temmuz reıml ıttçldt 
••oaıında Perfıte bulunmoı 
lQr, lrndt ti. Moıanof Bu ga 
tlt•nın ılya .. ı bayatınna he 
._eu baınkıl kadar nı6hım 
bır rol 01011r. B. Köıe lva-

:of Ber lln d6oGı6 
ledde durmuı Prenı 

Pau1 ve Yuıoılav hariciye 
'-•tırt,le 16rüımü1Ht 

Bu tez .. hOrler Yugoıta•· 
h •e Bulıarlltanın takıp 
tttıkıerı ııyeaettn hakıl.ı 
i'0•11nı tebarOs ettlrmlıttr. 
1 lct memleket bu ıGakü dtp 
~'blttlr faalıyet içinde biri· 

1 '1ııe çok benzer bir uzt 
~ette bulunmaktadır Bun 
''dan btrl. Yugoıla vya, 
~•ııııotn ve mll i tema10l· 
ethııo ııhadet etttğı •e 

'tııarııyetı icap ettırdıtı 
ttbı 
1 ' memnuniyet 
' d . 1 td •cııokru lete tenccOb 
~ erdı. Fakat bQtOn Balkan 
l '"'lelretlerl tçlnd•, Yugoı 
r'"'a ltalaan Alman ıhU-
'•l •rına en açık olanıdır 

t, "'"••utlufun hal1eolar 
'< tafırıdan l11al1rıdea beri 

\laoalavya mıbverfn k11ka 
tı 1 1 
dı Çine rlrmtı bulunmakta-

'· t • •r lıtemez kaza 1a rl· 
ı, 

bı 16•terınek ve ıhtıratlı 
' ıe ı ~ J rcı nzlyetlnl 

tııa,~ h a f a a a •t 
~I 

8 
11hcburlyetındedlr. Ôte· 

t,· ulaarıetan hudutlaranıo 
•ıa: 

'"'•ı '°nu emelini gQder Bu 
•t._

1 
°ı:ıu Almanyaya lıtlnat 

~erıı'' •evk edeblllrdı. Fakat 
b,,~ ilin cllode bir ilelteo 
ld t\c' btr ıey olmıyaeaiını 
~ 11 etmektedir. Ve bil· 

•• , 8 
•, alken anleıman 

'dır '-ı • d ,, • , hıkmcll vucu u 
"'"' d '-ı~b ' •a da ıtatftkonuo 

ıı, tfe2t11dır ve lnıtltere p 
'' 'i '•nıenın Romanyaya 
d1.ıkı ~Otnlıhna nrmlı ol
tıııı 'rı auantılerle •e lo 
~'• \ l'Grk, fıaa11z-Türk 
''1

91 •\cfı Yardım paktlarlyle 

''"'' lru ... t bulmuıtur. 

Bu ıtlbulll Yugoılav1a için 

olJuiu ıtbl Bul.raı lıtıııa ıçın 
de terazıyl tkt devletler blo 
k11 araeınd~ mfitenztn tut · 
maktan baıl&a çue yoktur. 

Styae1 nzlyetlertndekı bu 
muvazlllk Btorgrad ve Sofya 
bOk6metlerlaı ha'p eınaaın 
da muhafaza edecekleri bl 
tarafhiı orranıze etmtye •e 
bunu ıarantt etmek için bt
rl blrlerlyle l.. ıattıar• drnlye 

•••k etmtıtır. 
8. K6ıe IHnofun Berlln 

d6nüıüode, Bled mOıakue · 

lerl eenuında iki memleket 
deYld ada mi arı bu huıuıta 

mutabık lııalmıı•ardır 1937 
Soo klounda aktedflen ve 

Sellotk aolaımuını mOmkOn 
lulmıı olan ~ulıar Yuıo• 

la• ebedi doııluk paktı ehem· 
aatyetll ıurette kıymet i<nza 

nacaktı r.• Bled 16r01meler ı 

netıceılnde neıredll•o tebl ı i 

ztkredılmlye dt i•r: 
1 Ebedi doat uk paktı 

ılhatyeti datruınde 8ulger

Yuıroıla• tıbırl•fl etyaeıot ni 
lnkııaf ettirmek ve derınll'f 
tlrmek lüzumu 

2- iki memleket araaın· 
da kabıl olduju !&adar ııkı 

lkt ıaed i m6oeu bet • r teaıı 

etmento her ıkı memleke 
tın menf aah icabı oldlliu, 

3 - lıt •k llı ve bltaraf!tk 
ılyaaet ı nın Bulgarlatanla Yu 
ıoılavranın menfaatlerine 
ye Balkanlarda ıulhun men 
faatlerlne en IJl tekabül 
edeni oldutu 

4' - lkı hO&.ümetın ~om 

ıularma karıt doıtane ve IJI 

mQnuebetlu idame etnıe

lert· lüzumu Huıuılarında 

8 . K.öıe lnnof ve Slnıar 

Markov ç mutabık kalmıı
lardır. 

8u teblıtdeo çı\ian oetlctı 
ıudur kt Bulıartatan Yu1ıoı
la•J• mıhver devlttlutne 
Balkan ıı lerloe bir 
müdahale lmkl 

nanı verml1uek bır ılyeaet 

taktbln• karar nrmlı1erdır. 

Bulgartıten rf!Viz1oncu erzu 
laraoa rafmeo bilıtQo komıu· 

lartyle ıulh ve enleınıa ar 
IUIUDU t1Jyll etmektedir. 

Ralkan aolaıma11 azala 
rındao bazıları ltalrao - Al
man tddıaıarıoa kuıı f ıll 
muka vemetl orıao ze eder 
lerkeo, Bulgarlılao ve Yu 
ıoılavya puıf mukavemeti 
hazırlamaktadırlar. 

Kabul edilen mukavemet 
(Sonu dördüncll HJfada) 

lngiliz - 'Fran
sız-Rus paktı. 
(Bet tarafı birinci uyfada) 

htr tilrlü tf'cavOz ıhtlmalle· 
ot öolıyebllecek ııkı bir ff 

bırltil mahıyellnl alacaktır 
Soyyetler, pratik sahada . 
Alman halyao tedaFOI ·u 
tecavüzi lltıf ala:ını bir logı 
lız - fraoıız !:lovyet tedafOi 

ıttıfalo ı'e lcarıılamek beh · 
ılodekl f ıteklerln•ı varmıı 

bulunmaktadır. • 

TORUb..I 

Bunu kim söylemişti? 
-------- -

«Pof onya gibi ~ôyür ~ir devletın den~z~e ~ir ma~rıcı 
sa~ : p otmak ha~~mı re~detme~ manll~sızli~ o ur.» -
BİZZAT B~A. Y · ııl"l"f~ER 

1 
.lean Ttıou' t·nin ı 

Journal 
Daozıı hududundan otuz 

metre m~Hfede Polonyalı 

•llıı neferi Budıevvczın ünı · 

formalı tkt oazl Te btr Den
z ı ı ıOmr6k m•muru tara
fından katledllmıı 0 1m11r, 

ıon ıOnlerln ıu& uoetlne tal 
men, ıerbeat ı~hır meaeleıl· 
alo A•rup~o ın lıttkbılt l~ID 

hlli korkulu bir fıtlhf am 
ııar etl haltnde lraldıfını 161· 
termektedlr. 

Ger~l Polonya mehfıllerl 

bu meaeleyl fazla mClball-
falandırmalr lıtemlyorlar 

Fakat bu katıl hidlıeıt 

olarak detti, nazU~rla Po 
loo1aye karı• lc .. dl bir tah 
rlkt dtye te•lkkl edilmek 
ted ı r . Eıuen tam hu elna 
yetin ıılendıtı ıırada B•r· 
hnde D-.nzıt n AlrnanJaJa 
ıonbeharda d6nec«"il ve bu 
d6nOıOn harpılz olacalı 

be,ao edilm:ıttr . 

Alman devlet adamları 

Polonyanın Danzlı Ozerln· 
deki heklarandan ferafat 
edeceilnl unmakta devam 
edHıe bQyOk bır hata ftle 

m•ı olurlar Mareıal Sm•ı · 
ly Rydz, nrd•il ıon mil 
llkatta, Polonyaoın Danztı 
dek ı haklarını icabında ıl 

llh ku•vetly e mlldaf.a et 
mek azmınde oldutuou ıöy 
lemııtır ÇQok Ü Danzıı de 
mek Gdynia demektır, yanı 
denizde mahreç demektir. 

Bu Po ooya için haJttl 
bı r ı htı,açtu; çün&ı Q denize 
mabrec ı olmaoıiı takdirde, 
Polonya banı ı z kalır •e lı 
tıkılhnl kaybetmek teblıke 
ılne uirar. 

Eeaaen Polon1anın bu hu 
ıuetakl hakları Qzorlnde 
mCllremmei mGdafaalar Y•· 
pılmııtır Ztluetmemlze mQ 
eaade edtlılo: 

« Bizim polıtıkamız 33 
milyon nüfuılu bır mıllettn 

d~nlzde ancak eıkı bir Al · 
111.an topratı va11tuıle mllh 
rtç ubıbl olmuını pek acı 
telikkl eder. Fakat bu ka
der büyQk bir de•lete de 
nızde mabre- uhıbı olmak 
hakkını red etmeyi man· 
lıluız, ldeta tmkinıız dit• 
kabul eder.» 

Bunu kım 16yleml1Ur? 
7 Mart 1936 tarıbıı nut · 
kunda bı zzat B HttJer. 

Dıter b•r cümle zı krede 
hm: 

C< Kabul edltoıum Ye he 
pimiz kabul etmeliyiz: 33 
Mtlyon nuFuılu bir dev let 
"denizde bir mahreç ıahıbl 

olmayı datma tıtıyecektır. 

Anlaımaya a6t0rtcek bir 
yol lıulmak llzımdı •e bu 
yol buluomuııur Ye glıaı

de gl"n ,ı .. tıl•cek •• ıe 'lh 
edılecr lctlr ,. 

Bunu ktm ı~hlemııtır? 
27 Eylül 1938 tarıhlı nut 

kundo rene 8 Hıtter 
Böyt ... ce Polonya nın de . 

n tzdekl mahrtcıpt mftdafaa 
etmeal Uhumunu kabul edea· 
ler valcıız Polon}' llı, logtllz 
ve Fr6nıız devlet adamları 

d~ğıldtı; bizzat 1\ Hıtler de 

baıka cepbe.lerde me11ul 

bulunurken, Po ıonyeoın de 
n lzde bu m, hrece aah p ol. 
muını zaru •I gör6yordu 
Po loayanın haJati meu

faatlerlot müdafaa etmek 
rçıu lnglltere H Franıa 
nın azlmklr davranma11 
1ıar111ında Alman matbuatt 
dem o il ratllerl A (manyaya 
lrarıı bir çe•berleme ııya 

Htl takıp etmekle itham 
ettılrlerı ııralarda bu metin 
lerl:>l hatırlatmak· fayda11z 
olmaıa 1ıer•kttr . 

Su~ ~ukuk 
~lkimliğ!ndın: 

Açık artarma tle paraya 
çe.rılecek g•Jrl menla:ul6n 
ne oldutu: Kalıkealrln Ka
Hplar mahalleılnde klln 
han•, 

Gayri menkulOn bulundulu 
mevkı, mabatıeaı, ıollatı nu
mara11: l .:16 198 200 20 ~ ka 
pu numaralı Aaafartalar CI\ 

ddeıınde btr hane 
r alrdlr oluaan ls ı ymet: 800 

Lır a. 

Arhrmanıo yapı l acaiı yer, 
gOn, uat: l6 · ajuıtoı 939 
cumarteıt eaat - 12 

J - lıbu ıarrt menkul6n 
arttırma ıartnamut 25 7 939 
tarıbıaden lttbareo 76 nu · 
mara ile Bahkulr icra da 
ıreııntn muayyen oumaraıın 
de laerlreıla r6rebltmeel ıçln 
açıktır. f .&nd• yazıla olan 
lard•n fazla malumat almak 
11tlyenler tıbu ıartnama1e 

•e 76 doı1a ouaıaıaeıle me· 
murıyetımlze mtlracaat et 
melldtr. 

2 - Artırmaya tıtırak içi• 
yukarda yaz ıh kıymeti• yQs · 
de 1 .5 ntıbetlnde peJ ••Ja 
mılll bir Baakaaın temlaat 
mektubu tndı edtlıcekttr. 

3 - fpot~k ıabtbi ala 
caklılarla dlier allkadarla· 
rıa ve htıfak hakkı Hhtp· 
lertaln ıa1rl menkul Gzerın
dekl baklarını buıuılle fala 
•e maeraf a dair olan ıddta· 
laranı ııbu lliD tuıbtaden 

itibaren Jlrmı ınn l~tDde 
ena&u 19Qıbltelerıle bJrlıkte 

memurlyetımıze bıldtrmelerl 

ı cap eder. Akıl halde hak 
ları tapu ıı clllle eabıt olma· 
dıkça taht bedeltoın paylaı 

m ı ı . ndan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen ıüode ar 
tarmaya ltllrak edenler ar 
hrma ıartnameıını okumuı 

ve IQzumlıı malQmat almıı 

•• bunları tamamen kabul 
etmiı ad ve itibar olunur · 
lar 

5 _ Tayin .dıleo zaman 
da gayrı menkul Oç defa ba 
fır ıldıktao ıoora en çok ar
t.ren• ahale edtllr. Ancak 
artırma bede l ı muhammf'D 
kıy metin y6:ıde 1etmtı beıt
nl bulmaz •eya ıatıı fı\lye· 

ala alacelına rDçbant olan 
dığer alacaklılar bulunupta 
bedel buolar1n o gayrlmeo 
kul ile temin edılmıı ala 
caklerınıo mecmuundan faz 
laya çıkmazea en çok arta· 
raaın taabhldO balrl kalmak 
Gıere artırma oa bet tlD 

IAYPA ı 1 

Bürhaniyede Hatay 
bayramı kutlandı 

hfı matem kıyafetli Hataylı 
kızt.rdan bırjnln yanık hl· 
tabut önünde yaılı ıözlerl 
U• verdıtı: 

1 ayfada) ( Baf tarafı tlıtnı • 
hl ettıklerl 

rurel yiizQoden 11 · 
ln6o6oG 

az~bı belırtmlf ve d k 
bOrmel ve mıanetl• an 1 

tllı yurt 
tan ıonra Atanın 

1 d kartı •f gezıllnde Adan• • _ 

R..AD'T'O 

ANIARA RADYOSU -
Dalga Uzunluğu: 

1648 m. 183 Kes. i'J:O ~K,.v 
T.A.Q.19.74m. ısı:~:·20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 946 • 

1 - 8 Y39 Salt 
il 35 T6rll 1 J 30 Protram, · 

H811&ID 
mlbljı, 1 - · · · -
peıre•t 2 - Abaİet lrıoJUD 

' Hatırın-
- Hüzzam ıarkı - _ Hlı· 
da kal11n 3 - · · · · it 
sam ıulrı - Taselındl ta ı 

TakıUD, 
llem, 4 - .. · · -

Hassı• ıar· 5 - Rakım - u 11 bir ılı 
kı - 4tkıa ba•• -GO .. 
elem oldu 6 - · · · · da 
l Aılıı11111 
rzar türkO - lk tOr· 

dOiGm •ar, 7 - Ha d6r 
il OıG - Bu ıOn aJID 00 

t 
dü 13.39 Memleket ııa 

meteoroloji 
ayara, ajanı H Mlıik 

haberleri, 13 a5- 1 ~J . ), 19. 
(Karaıık protra• - ~oıtk 
00 Pıoiram, 19 OS 

1
g '.lO 

(Hafif mOaık - P& ) 'i 
TQı k nıüzıfı (Karııık ~~30 
ram), ~O 15 Ko11u11Pa, J 111 arı 1 1 
Memleket ıaat ar ' 20. 

h berlırı, · 
Ye mettorolojt a ( ı llıik 
50 Tlirk mGzıll •• 

--30 Koouı 
proiranı), 21. Dok· 
lVnem hakkında - tara 
tor: Muhit TO••rkaD l&klar 

fından) , 21.45 Net•11
(:lr eo· 

-R. 2 ı so Moıık r.taıık 
lıat - Pt ), 22 CO L11mı bir • 
(Aıda opera11nıD H iti Be· 
- Takdım ıdeo: O~ Son 
dl Yanetkeo), 23· t eİ
•J· ane haberleri, slr•.,• ' 

IJO -
ham, tah•lllt, k•ID 2J 20 
nukut benaıı (fl•;t 23°55 
Mlzlk (Cazba•d) 

ıra•· -- 24 Yarınki pro -- -
b•tıacl 

daha temdtd •• 
00 apılacak 

rünü aynı ıaatte ' 1 tl 
d il ıatıf 1 

artırmada be e b 1 ol . 
yenin alıcatıaa rOt aP s•J· 
aa dıjer alacaklıl~:ae:ılmlf 
rl meakul ıl• t•• d •faz· 

au• a alacakları mec• ,.0 k 
tıle eD " 

laya çıkmak f&' 86118 
arttru1a ıhale edılfr. • tb· 

ld dtloı••• 
bir bedel e e • t tale 

e •• ıt ale yapılam•• • 
bı dOtttr 

6 - G 1 menkul kendi· 
ayr kim•• 

ırne ihale olunan •blet 
dHhel •eJa .,.uılea mu h 

mell• 1 • · lçınde para J• .,.er k k _ 
le kararı feıboluoar• en 
diı ı oden ev•el ea yQkıek 
teklıfte buluoan ktm .. ar 
aetmft oldulıı bedeUe al 
mat• razı oluna ona, raıı 
olmaz Y•F• buluamaHa he 

b.f • la mOddetl• men on 11 artırmaya çıkarılıp en çlo 

h 1 edııır . kı 
artırana t • • 
thale araeındekt fark •• se 

1 Qad• 5 den çeo gOnleı ıç 0 Y 
heaap olua•calı f•I• ye dı 

ca hlkme l•r zararlar •Y" 
hacet kalmalııızın memurl 
yelfmtzce alıcıden tahıll 
olunur. Medde(l33) 

Yukarıda ılhterlleo 26 8 
gJ9 tarıhlode Halıkeetr. ıulh 
hukuk hlktmlttı lrateml 
memurluju odHında ııbu 
llln ye ı6•tertlen artırma 

taameal dalrutnde n ,., 
talacıl• illa olu•ar. 

Kırk aıırlık Türk yurdu 
esir kalamaz. 
ıöıilınü hatırlatmıf, ln6nüaıln 
Lozanın tudıkt dola1111 
ıte Mecllıte kı bOylik ve 
tarıhl putkundakt Ataya alt 
kmo:ılaraoı okumuf •• ıöı
lerıoıı6Fle bıllr&Dlttlr: 

r-.e b0,61r Ye ne mutlu 
teHd6f ki bu ıOa HataJıD 
bir TOrk .,.ıllyetl olarak ara
auıa karııııtıoın •e IODIUll 

acılarının dıadıtınıa b010k 
bayramını 1epıyorkea 1ar1D 
için katı11acafımıır. Lozaaın 
proframı ba1ırlaaı1or. la6-
nl namına dtktlen mubte
ı•m bir &btde olan Lozaa 
tmaalaaarken y6relderl ka · 
nı,•D TOrklJe BlyQk Millet· 

Meclııt azalam 
48 Yıl Aleu Lorea la hlc· 

raoına katlanan Fraaıa bil· 
melidir kı Tlrkln eabrı bu 
kadar uzan ılremH clı1or 
lartlı. Hakıld TGrk elan • 
mebuılar TGrklOil De ka· 
dar da ılzel anlamıılar. lı
te ıeçe• Hne Albay ŞOlnO 
Kanatlı AtanıD emri ıle 
HataJa Şanla TOrk orduıu· 
aua ilk kolu olarak ıırmlt· 
u. Bu 1on Aatak1alı •e lı· 
keaderualu lımet Jaaala6n 
kahraman neferlerıdtrler. 
HataJ tam TGrk olmuf, Le· 
san ibtdeıl tiklere yGkH . 

lı• ı•n •• ı•r•fll mehall•tl 
cıaerl•• lnla6n6n elli• 161 -

lerl kamaıtıran tllbl clll11· 

01 da yemlt •• tamam el

muıtur. 

AatakJa, lıkeaderuD bu 
ıl• aur dolu btrer yurd k6· 

111ıdırler. 
N• yazık ki blcraaıa blc

ranıaı oku1aıak Gazi Muı· 
tafa Kemali atlatan, eımer, 

duJıulu 'fe •atan11•er TOrk 

kızı bu 6zle1tıtne kanama
dan bu btcranını dındlreme . 
den, Hatayı• kurtuluıuau 
16remeden hayata ılzlerlnl 

kapa mı ıtır. 
Milli •arlıtımızı biti• el· 

bana bir vakar lbldHI ıtlll 
diken Büylk AtaUhk, de 

bır yaz ıln•tl lht ı1amt1le 
aramııdan fekllmtı •• blıl 
ölu(h bırakmaıtır . Şimdi 
ahiret l 'emlade mllyonlaraa 
aziz T6rk ıebtdlnlo baıında , 
onlara Türk mllletınln yer 

yClıündekl bu 1Gakü ıereflt 
balını tu•lr eden 8Gy0k 
Ata lıuklll Mfıcadel11tatn 
Gaıı:ııt Hatay m6cabed,ıtnln 
mübarek ıebıdt olarak ebedt 
yolcuıuiuna çıkıt• il• mtll•
tın• datma telldD ettll• fU 

1bl btr d•ba, •OD ye ea 
:::::tıı belAfat11I• tekrar 

Jam•thr: 
Fertler 61ec~lr. fakat hQ 

yOk f Ork mılletı ıerefh •a· 
tanı •e ıereflı ma&lıl ile 
detma Yar olacaktar 

BClritlr Ataya, az ıs ıeblti 

lertmıse, baııa lnanümGz 
olarak bu ujurda çalııaa 

•atendaılara, aevıılt Hatay 
naıuıaa b•n .. ,,. Ye bıa 

mlDnet. 

Atamız mtlıterlb olıun 
Ferdler 61ecek, fakat bü

yük TO.rk mlllett ıeıefll •a 
tanı, ıer•fU ma%1ıl ile dat 
ma •ar olaoaktır 

• 
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BALIKESiR 1 U t.i • , ;;;;;; • • 

1 AKl~!'T~:evi 1 lav tesanüdü. : .. rkd-li atbaası ... 
1 Günlük - Haftalık - Aylık - Bütün 1 (8aı tarafı Oçüncü nyfada) ! 
1 GflZETE vı MEC/"1Ufl /an I ıekli ne olur1a olıun, bütün ~ 
1 ARADIGINIZ HER KlT ABI 1 Balkan tie•letlerl Roma ve ~ 
1 f Berltoe ffgeçılemezl> demek-

11 AKIN K'iT APEVİ nde '• le mutabıktırlar Bu . tlblrt 

Vilayet matba .. ı Türkddı matbaa11 adı altında r•~etemı :ı.tn ldarcalod 
ıeçmtıtır 

5 
14 Seneden bert muntazaman çıkan ve karii rfne h izmet eden «TÜRKDILt» ıu formülle de ifade elmtk 

1 H u 1 a b 1 l 1 r ı f n 1 z 1 mQmkündQr: 

1 BERNARDEN DÖ SENPIYER BOLŞEViKLiK. FAŞiSTLİK' ıBalkanlar Balkanlıların 
§ ıazetesl bu ıuretle daha gentı bir ıekllde çalıımala baıhyor . 

1 . Pof ve Virjini DEM~~RASl 1 dır.» 
1 Tftrlrçeye çeYlren 50 Kr. 1 8 f I. ' 

~ 

I! 
1 KEMAL DEMIRA y BU GÜNÜN iÇTiMAi -1 a lı9 Slr ticaret ve 
1 ıs Kr. MEZHEPLERi ı sanayi odısmdan: 

== === 
E Ucur:, temiz ve alintle berkesin thtıyaçlarına cevap verecek, herkeıf memnun 
El edecek bir tekle konulmuıtur 

1 Meıhur çocuk romanlara: il SO Kr. 1 
e 
ı;;a Reımi ve huıuıt müe11uelere ald d fter ve her türlQ codnller, akbuzlıu, 

Belıkealr viliyetı merke-1 K. Koıtaotlno" MEHMET AKiF 1 
1 F.rdi Ye içtimai karekterl 1 zlnfn Eğe mahalleıfnln Bao 
I BAŞIBOZUK- 15 Kr. 1 dtrma caddeılnde 173 nu· 

i2!l! davetiyeler , karhl&tler. zarf ve kliıt baı\ıkları, zarff ı kilde h.b d ıll r. 
~ Kıtap ve mecınua basılır, clltyapılır. 

1 LA R ALAYI ROMEO •• JÜL YET 25 1 maralı yazıhanede oturan 
1 POL •e VIRJINl 15 1 fürluye Cumhuriyeti taba. 

= ;;;;;; 
Türkdili matbaası 

1 ıo Kr. 1 
ROMAN 1 GENÇLER... ROBENSON 1 

I BfttGn milnev•erler Kk OZOE 25 I 
1 KOPUZ Oku1or. VATAN SÜRGÜNÜ 10 1 
1 15 Kr. C~~LI TARlH 10 1 

1 Eaat Adil Müstecaplıotlu ATEŞLER İÇiNDE 5 1 
IUM •• HAYAT SERlst iNCiR AGACI 25 1 

: SOSYALiST ŞEFLER •e MEKTEP BAHÇELERl.-,DE 1 
I SOSYALiZM t\ITMİŞ SENFONi 25 1 
1 40 Kr. ŞiiRLER. · · · 1 

~------------------------~ 
Bina inşaatı 

Da lıke i r ı•. 1~. 'I~. 
lt.I iidürl iiğii ııdt~ıı: 

1 - Balıkeatrde tnıa edilecek P. T. T . bt•aaı kapal. 

•arf uıultle ekılltmeie çıkarılnnıtır. 
2 Bu itin ketlf bedeli 48305 lira 37 kuruı ve mu 

vakkat teminatı 3626 lha olup elulltmul J 4 oiuıtoı 939 
pazarteıt ıOnQ Hat 16 da Balıkeetr P T T. MüdürlOitin 
de teıekktU edeoek l&omılyonda yapılacakt'ir . 

3 - Bu it• alt eYrak: 
A - Projeler 
8 - Fıat berdroıu, meaaha cechelt, k~ı f hullıa ced 

veli . 

C Fenol Ye huıuıi ıarlnamder 
Oiup fıtlyenler bu enakı 242 kuı uı be bel mükabılıa

de Balıkesir P. T. T. MQdGrl6jlnden alablltrler 
4 - lıtekttler &haleden en az ıek iz ~ün eYvf"I ve bu 

it• beaaer aııart 50000 llralılı yapı itini bir defada ba. 
ıardıklarına dair ref eranılarıle Balılıeatr yallhllne rnüra 

caat eduek alacakları ehltyet ve ticaret odaaı uıılcalau 
aı "• lcenu 1 mu•akkat teminatını muhteYf zarflarını o 
ıOn ıh.leden bir saat e•velıoe yani nat 1 :ı e kadar mu. 
lsar komllyona makbuz mukabıllnde nrn>lf olmaları la-
ztm ıeluefl tlln olunur 

4 - 1 - 222 

B<tlık~sir Askeı·i Satııı 
1llnıa K()tııisy()tııındıın: 
1 - Kor merkes hutabaneal senelik lhtly•cı lç.ıo 6980 

kilo kepek, 5980 ktlo buiday, 5980 kilo havuç. 5980 ki · 
lo panc r, 5980 kılo lahna açık ekıtltmeye konulmuıtur. 

2 T abmln edilen bedeli 1136 ltra 20 kuı uıtur. 
3 - Muvakkat temJaah 85 lira 2!5 kuruıtur. 

4 - lbaleıl 18 · 8 - 939 cuma ıftoü Hat l 1 de Ker 
Satın Alma Komlıyonu btnaaında yepılecakhr. 

5 Enaf Ye ıartları her ıOn komlıyonda ıörüle-
bıllr. 

6 Taltp\er n belli belaeler •• mu•akhat teminatla 
rtle birlikte komlayo•• miiracaatla11 IGzumu ılln olunar. 

4 - 1 - 231 

Susığırlık Çocuk Esirgeme 
Kurumu Ba,kanlığından: 

Büyük pJhlivın güreşleri 
1 - Suııjırlık kazHında her sene 25 atuatoıta açılan 

panayırın bu HDe de ayaı ıüade açılmuı mukarrer bu
luaduiuaclan bu YHlle tle haaılatı kazadaki Ç. E. K. 
menfaatine mGnbHır olmak Qzere 27 - ~ıuetoı - 939 pa
zar ıGn6 bGyülı pehlivan ıGreılerl yapılacaktır 

2 - Baıa 51, bat alhaa 25, ortaya 15, küçlk ortaya 
10 lira ve dlierlerİne de münasip miktarda ikramiyeler 
verilecektir. 

3 - Teni edilecek ikramiye miktarı l50 ltradır. 
4 - Geleeek elan bilumum pehhnnların iter huıuıta 

raema•• elilleceklerf tlla eluaur. 

aaından olup aynı yeri ika· 
metıahı ticari ittihaz ede 
rek 939 yılından beri yün 
iplik, lime ve çırçır fab · 
katörlllille t ıt tıal ettıf nl 
beyan eden Çelebon o Ju 

Mııoo K ııfenı n uovanı ~ ca 
retl bu kerre (Yün iplik, İ(· 
me ve Çuçır Ftıbrf atö•ü 
Mııoo Kafe) o 'arak teıçll 
edlldtil ıl bt bu unYanın im 
za ıeklt de Türkce el vaz11lle 
(Mııon Kafe) olarak t ıcarct 

kanununun 42 inci madde 
ıloe ııöre Balıkealr Ticaret 
•e aana,ı odat1nca 31 7 939 
tarı hıoden 1093 ılcll aa vm
na kayıt edildtil tllo olu · 
nur. 

Bür~aniye sliye hu~uk 
~i~1mliğin~en: 

8iirhanlyenl11 Gomeç na· 
htyealnde Adalı Ce · 
mal hanutnde mukim Tah. 
la köylü Alı kızı Zeynep 
tarafınd e n müddeaaleyh ay
nı nahiyeden Cafer oA-lu 
muaagoz Mehmet aleyh 'ne 
açhlı takdtrl n ofal<a dava 
ıının icra kıl.nmakta ol n 
muhakemeılnde mücldea · 
aleyh n•auna çıkarılan da
vetiyede m6ddeaale1hln ne 
rede oltfufu belit olmndığı 

eıruhatı ıe iade edllmlı ol· 
makla davetiyenin ılinen 

teblıjlae karer •erilerek mu 
hakeme 24 8 939 perıembe 
rftnü aut ona bırakılmış ol 
dujundan müddeaaleyh 
Mehmedın uktl mez~ fi ·de 
ya bizzat ıelmeal •eva bir 
nkilt kanuni röndermeal 
1 lmed•i• ve vektl de röo 
dermtdtil takdirde muha 
kemenln ıı,abında devam 
edecejl dnetlye makamına 
kaim olmak uzere llln olu
aur. 

Vet~ı·iner 

fE = 15! 
1§ 

fler 1erden afp&rlf k abul eder ve flteoıldlfl ıektlde he.zırlar . 

Dikkat : M4lba tılerıle llkadar her türlü muh be1at ,çto ıu adrese mü· 

ı rac at edtlmelldlr: 

~ Türk dili matbaası - Balıkesir 
ıc::: 

. "ııonıııııııııııııııııııııııııııııııııınııı ıınunıııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ıııııııııınııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııınıuıı ıınııııııııııııunıııııınııııı ttıııu 
~ııııııııııııınıuuıınnnnıııınııunmııııııııııııınıınııııııııııııııııııııııııııııuııuııııııııııııııuıııınııııııııııııııuıııııııııııı~ınıııımııuııııııııuuııııııııııırnıııııııı ııııını ınn 

~ KIR ASİY c· 1 
i§ 

Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 
Her türlO kırtasiye levazımını burada ucuz olarak te

min edebilirsiniz. 

Mektep defteri - Kitap - Her çeşi kağıtlar 

nmııııınnımııııııııııııııııııuıııııııııınııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııınnıııııııır uıııııııuınııııııııuııııııııııııııınııınııoııııııııoııııııııııııoııııııııııııııııııııııuıı 
~~ 7-~ -~~ ~~~~ j 
Sayın ht~nışehrilt~ ·inı i 

rttatılrk ~d~sinde!i şubemd~l!~a~ık ve Ed~m~i! r: efis 1 
zeytinyağ ve sabunlan topf Bn ve pardkente satı /Jr. il 

3 Seıwdt·n ht•ri ac·anıası huluııduÇnmı nu·mleketin rrı nıaruf ~ 

fahı·ikatöri'ı Edremidli Karagilzoğlu Ali Hiza BPy fahrika~ıııııı 1 
uKAH ~l.\HK .\ » t'f) nefi~ saf \'t' ıahii ZP~TIİ11~ağ Vt~ sahunlarım. Ba- ~ 
lıkt~siı·iıı nefis tere' a~larmı ~alı~a arz ettim. 1 

. Sayı h~",,.şehriİerime bildirir ·m. 1 
Hariçten yapılacak siparişlerde da har türlü koiarlık gösterilir. 1 

ADRES: ~ 

1 Balıkesir Esat Bakkaliyesi sahibi ~ 
~ Bandırmalı Esat Akarsu . ..~? 
11..~~~~l~~~~- »?wt.~~~~l »ltt~ ~~ 

Halı.kesiı· <tskeri s<tlııı 
Müdi. rliiğiiııdt~ıı: •ılııııı komis)roıııı daıı: 

d•t 
1 - Halıkealrla Çayırhlaar mevkıtnde yapıl cak 2 • 1• 1 - Açık ekılltmeye konulan it: 

Damızlık ayıırların bir aeoellk ıbtıyacı olan 25000 
kilo yulaf ve 30000 kılo kuru çaıır otu 29 temmuz 939 
a6oündea tubaren ekııltmeye konulmuıtur . 

Yulafın beher kfloıuoun rayld 4 kurut 50 aaotlm mu 
vakkat teminatı 84 ltra 40 kuruıtur Kura çayır otunu• 
rayici 2 kurut 50 ıanttm muvakkat teminatı 56 lira 25 
kuruıtur. 

2 - İhale 14 aluetoı 939 pazartesi rünü vl)lyet ma 
kamında mütfteklıll EncQmenl Daimi huzurunda yapıla
caktır. Şartnameyi g6rmek lıtlyenler her ıftn VetHlner 
MüdftrlülGne, eksiltmeye lttlrek edtcekleı in munkltat te · 
mtnatlarını yatırdıklarına dair makbuz vey ~ banka mık 
tupluı tJe 14 8 939 pazartesi gOnQ ıaat 15 de Vıllyet 
Daimi Eacümeaf11e mGracaalları llln olunur. 

4 - 1 

B .. ıl .. ılı 1er: Tiirkdtll matbaa11 - Balıkeılr 

4 numarala garaj loıaah kapalı zarfla ekılltmeye k 01111 

muıtur . 

2 - Tahmin edtJeo bedel 57920 lira 82 kuruıtur· 
3 - MuYakkat teminatı 4147 liradır 11 
4 - lhaleal 7 - atuıtoa 939 pazarteıt tünü ••:~ıt · 

de Balıkeıfr kor altın alma komtıyonunda yapılıc• b"I 
5 - Pii.11 , ketlf, fenni ve bu uıi ıartaameler lıt•" tıı' 

d •• 
Ankara levazım amlrllklerıle Y• Balıkesir kolor u 

alma kom lıyonlarında her rün görülebılır. ,,,,•' 
6 - Elulltroeye girebilmek için bu ııbı kıyıoettc 1oıı 

at itleri yaptıklarına dair ihale 16nündea en •~ 8
1 

,e· 
evvel vi layetler nafta mBdürlOklerlndea alınmıt ehll1' 
ılkaıı teklif zarfına koaulmuı bulunmaaı lizıaulır · f' ' 

7 - Taliplerin belli belgeler Ye alltıncı mıdded• }ıJti 
zıh ehliyet Yealkalarını "• munkkat temlnatlarıoı •'' 

t ' ,, 
teklif mektuplarını ıbale saatinden eo geç bir ••• rııelt 
lloe kadar komtıyona makbuz mu abllt tealhD et ,b'' 

01"' IClzumu ilan olunur (Postada •akl gecikmeler lJ' 
deilldlr .) 4 - ı -


