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Gafenkobugün Anka
rada bulunacak. 

Yeni bin ve beş
yiiz liralıklar 

Belediye Reisinin gazetemize beyanatı: 

önümüzdeki yll içersinde şehirin 
tedavüle çıkıyor 

R 
. - . Ankara, 10 (H11euı1) -

omen Harıciye Nazır? diba ı.- 15 H • • • , ...... tubarep bta 
•• bet Jlı liralık real baek 

mühim işleri hal edilece~. 
Beledi;;,~;B~~ka~;~-;ı~-;;,..~ba~a iç~~ B~bin tanbalda meraaimle kar.ıılandı notlar teda•ll• çıkarıla· 

• caktar. 15 Ha•lrandan-ltlba• 

lıtanhul, 1 O (H•Huıt) - yan GafenlıoJa bir ttuket rH haUhasudald bıa •• 
Ro•••J• Hariciye Nasarı •e •ermtıtır. ltıl:atımda bir lıı:ıta b .. JI• ltrabklar4aa •1•1 

l
. . .1 L • ,·~in ıoo 6ın lır• 
ıra; getırı ecerc ıçme 111.)'ll T J, h . 

istikraz edilecek. 1 Ternrnu~ a fe ,,. •tt 8•r•D Gafealco ~u ıl• ıaat aıker reı•I ıell•ı ifa et- miktarda teu9 ll.lea kaltb· 
14·45 de lıtaabula ıelmlıttr. mlf, baade Romen ye T6rli rılaeakbr. Eılsl lıılau •e- lteı 
Doıt de•let Hariciye Nazırı marılarını çahnııtar. Jl•er liralık baalraotlar 
rdatımd 

1 
R 3 Hae mecburi olarak te 

l L.tr .1'. h.aL.Ar t• geçiyor. e erc ••• u11ume ., .... ı mu•afık ıırıt•ııı·-
Aak • Ya 1, omaayaaın Muhtere• mtaaflrlmiz da•llcle llulunacalr, enclaa 
bul :ra biiylk elçlıl, leta•· etemo'-tlle Parapalaıa ıtt - ıeara 5 HDe allaayetlade yaal 

••ıoloıu tarafıada• kar- mittir. ceman 7 H•• ıonuntl• tama-
ıılan.,1 t G f k 

8 
1 ır. a en e yarı• Aa\rarada men, ye•ller teptlll etlllerek or. 

.•YnD Llt& K1rdar, Ba · b•lunacektır. tadaa lraldılrılmıı olacaktır. 

Zoğo taraftar- 1 

larının emlaki 
rnlaadere olu-

nuyor. 
T•ran, IO(Radye} - HGlııi · 

illet, aabsk kral Ab•ed Zo-
1• ile beraber kaça• rica 
lıa biitla ıayrt menkul 
tııallaraaı m6ıaclereye karar 
••rmtıttr . 

frın11 14 hırp aııisl 
M~ı yıpıcık. 

Partı, 10 (Rad10) - De· 
ıaJz lakanı Kapenlııl b• ıiin 
cle•I• ••clmeal lçtlmaı•tla 
bazar bulunarak F .. ansız do-
"••maaı hakkıada izahat 
••r11ai1 •• bu ıene yeniden 
14 harp ıemlıl lnt• oluna · 

-!:,lı•ı ılylemlıtlr . 

Türk - Fransız mua
hedesi imzalanıyor. 

----- - - -------
8. lonnı . Tlıkiyı- frınsı ıraıındı cınyın adin ıi-

zıktrılır ıttıf 111dı ~ıyınıttı ~ulın~u . 
Parlı, 10 (A.A.) - Fraaıa 

Hariciye Nazırı Jorj Bonne 
dan ayan laarlclye ••cftm•
a tnae harici ı!yuet hakkın 
da beJanatta bulunll\Uf •e 
bu arada, l"ransa ile hlku -
moUmlz araıında yapıla• 
müzakereleri me•zuuba
hı etmııttr . 

lılartclye Nazırı ltu miza 
kerelerl• lkt ne•I oldui•au 
ıöylemlıttr 

Biri Türkiye 1 l e 
Suriye arasındaki arazi 
meselelertaıa kati olarak> 
halltne, tltierl de Tlrk fraa· 
ıız karıılaklı yardım dokll · 

Btl~dlye Relıimtı B. Naci Kodanaı 

BelediJe Relıl Nact Koda - lunan mezbaha, ıofuk ha•• 
nası• bir m6tldet 6nc• ıtt- clepoıu •• buz' faWtk•11

•
1
• 

tlll Ankara dan elektrik ıtr ıaıaıı ıçla Be1edlJ• Meelıal · 
ketl•I• Nafıa V ek iletince aa mızın, Beletieyeler Bank•llD 
tıa alma mlzakerelerlal ta · elan 10 bin Ura ııttkr•• J•P 
lıı11t ettikten •• Parti Kurul . mamıı:a ıallhlyet ••r.l•I: 
ta1ıntla bulunduktan ıoora malamdur. Bu ıattkr•• 11 

a•tlet ettlflnl yazmııtık. lzerlade Ankarad• al&kadar 

Belediye Relıl, Aakarada dairelerle meııul .ıc1um · Be· 
yuka· 

buluacluiu eınada Belediye- ledlyeler lanka11•1
• 

939 
~~ 

ntn maU yıla ıı prolra · rıdaası tılerta1tı d 
mı 6zerlnde allkadar Vekl · 80 bı a lira ııttkra• • 
letlerde temaılarda bulua lt•lunmaıı takarrur etmlıtır . 
muıtur. Şıhlre gatirlltcık su: 

kral Karolun tahta çı
kışının 9ncu yddönümü 

Fr•nsı Harlci}t Na:zrı 
B. Jorj Bonne 

ra1Yonuna aatttr. 
Jorj Boane blrbln•den 

ayrı olarak yapılan bu ml-

Naci K.odanazda• Y•1tblı 
ltu temaılar etrafında izahat 
almak 6zere dla bir. arka · 
tlaıı•ız kencllıtle 16rl1mi1· 
tür. 

Muharrlrtmlsln; bu temaa· 
lann ıehlrl ılıılendtre• k111m• 
laranın nelerden ibaret oldu 
iuaa dair ıorduiu ıuale Be 
letlıre Relılmlz ı• izahata 

tır&l•••1 

Ayrıca ıelalr• 11 tald•I 
m••afık ıörl en Ç• k b•• • ıuyu içinde ar•• 

P
· ylz ~la Ura lıt1kr•• J• 

..J k•· 
caktır.Vekllet buDU 11

• 

bul etmlttlr. 
k J t Ve· 

Varıo•a, JO (A.A} -
~llo.aaya da Polonya rıbı, 
•r •e bahaaına oluna ol· 

'•
1
• ıulla lıtemlyor.» Baıhiı 

'b•tia matltuat yeni Ro 
-~- parllmenteeuaua aııhıı 

1 
aaıebotlyle Kral ltarolua eö 

t •dlfl n•tku ••ıretmektedtr 
Q Gazeteler tahta çıkııı•ın 
'- 11•• yıl dlalml mi••••· 
.:••1le Kral Karel bakkıacla 
.. ~llaleler yasmaktadarlar· t:. .. ,a milleti, mlttefllıaa 

1 
l Karola una ıaltaaat 

t '"-lerı ve lcraha ldareıl al· 
'-ela Y••I Roma•Ja•ın ela 

Romanya Kralı 
" aarol 
~tllıı: laklıaflara •azlaar 
\...~~• 1emeant etmelırtedlr. 
..,, i)re11 Poran•Y ıaseteıl 
~ '-• ıalaada ylcutle 
~="it ... r1.,.ı.. ... .... d .. 

-~-., •••• tarafı•
Ml) .... al •• it• 

ıa1ede memlelıetln lıtllıll 

il ve ıea~ltlia terblyeıl tar
ıla edllmlı oldufu•• kar
detmelltedırler. 

zakerelerl• l•t•ç edilmek 
6sere h•luadaiu•u ılylemlı· 
ur. 

••r•tıtlr: 

Nafıa ve MI•• a • 
klletıerl ıelalr tıta•J••0•11• 
cltlcle• mulalm el•• ıu ılatl· 
racıaı temin et••I' ıı.tlla••-
ıa r6z önlad• ......... ur· 

maktadırlar. 
- Boledtyemlsln 939 yıla Şohlre ıetırdec•k •J•• 

prolramla tılerl ara .. ada hu ı•tlan ııtaıyoau• da tıttf ad!_ 

80 Bin liralık istikraz: 

-
Çekoslovakyada dün 
de bir hAdise oldu. Balıkesir ve Köıe İvanof Ya

ÖİdiJriJlen Alman jandarması- Çanakkale Par· kında Berline 
nın lıatili bir türlii bulun11mıyor. ti mıntalıa mil- gidecek· 

Londra . JO (Radyo) .- te•klf etmtıtır . Eıkl Cum- fetliş/iği. 
Preidan btldlriltyor. hurretıl Beneıe menıup bir 

7 8 H 
1 1 

"'I d Aakara, 10 (Huıuıl) 
· 11z rn receı A. o · gıu:et~nln baımuharrlrl ile 

oo Jııeıi öa&nde btr Jandar· haza avukat •e doktorlarda Partt baıkanlaldarınıo Yali 

6ıd"' iil 
1 

b" d lenloa alınması takarrur et 
manın ur meı a iıHI te•klf olu••mu t "' 1 ur. Uitnden, Parti bakımın.lan 
he•üz kap;ınmamııhr. 

Jandarmanıa cuazeıl kal· 
dıralırken buı&n ~lr hldtae 

olmuıtur . Cenaze reterkea 
otomolttlde huluaan "lr Çelı
oalo•akyah ı•pkaııaı fıkar· 
madalı için yumr•kla yon 
endnllmlftlr. Otemoltal Al 
man zaltatau taraf andan m6-
aaden odtlmlttlr. 

C••Z• bayraklarla 6rt9l· 
mlı. bl1lk bir kalabaltk 
hasır buluamuftur. Y alaı• 
Çekler cenazede hulu•••· 

mııtar. 

Katilleri• ara•••11D• aiti 
çaltımalar latç ltlr •etle• ••r · 
--.ur fellı 12'1 klpfl 

Hldısenln cereyan ettlll Tlrklye 21 mıntaka mlf et 
yer zabıtanın kerdona altıa· lltllll•• ayralmıttar· 
da ~uluadutuadaa halk rak ·. Bu 21 mmt•ka,,a meltae-

laımakta• tçtlaap etmek 
tedtr. Burada• soçeal••• 
ıapkalara•ı ,.karmaları tcbu 
edıldlll içi• ufak itası h&· 
.aı .. ler ol•aıtwr. 

Y a1t1&a• tealtıhleı• ral · 
mea akıam •••J'Y•• aaat · 
t•• ...... itası peoareler 
açalı buluamruld•tuaa• 
mlkerNr•• ateı etltl•lttlr' 
Şel:alre k•lln .... 
bt• kroal•k •••••• Y alna
dilerle s ... , taraftarları 
tarafıatla• tenl1eıl karar• 
la ... nl••fbr· •• , .......... 

la• ar•11aclaa lalror ••ta•• 
•of•~I ... derdecıekttr 

BaWr••••· ç ... 1s1saı. ·ı· 
l&,.elw,. ltlP mı•t•ka olarak 
tefrtk Mllmı,ur. Mıataka 1111 
fetttıltlfa• Partice kl•I• •e 
•ar o411eaol1 1a .. az lııattret 
k .. Mtm••lttlr. 

ltazı tıçllor Çek •al'flara 
a6yle•lıttr. lı1t1rtolu tikiler 
JaMk etlll•lıttr. Çek Dalııı. 
llJ• Nasın lratlll• ........ . 
ıı içi• k .... la• 50 b• l1ro• 
•• ısı iti• kroaa çıkaraaı· 

Berll•, ı 1 (Raciye) - Ha· 
rlclf• Namrı Ve• lllbeatrop, 
.,.,.. Balıar .. fırl•I kabul 
ot••• •• k••ut••ıtur. a. 
k••t••••• lulıar laı•e
kllt K ... lftnefua 1akıaa 
Beril•• yepacalı .. , .... tla 
al&katlar olclalu za• 941111 
, ... 

den leledlJ• il• Maaakaltt 
V eklletf ıu tıını blrlllt• 
baıara .. klar.lır. Vekllet 
aJıracalı yl• bin ltra tala· 
ılıatla f aallyete 
ıtrııecektlr. Ba•• aiti proje· 
ler yakıatla hazırlaaaeak •• 
bem•n •laakaıaya koa•l•· 

caktır . . 
Elıktrik ~rkıtinlı satıı 1111 

111111111~ 
AJDI ec•ltl 1ı•e1 

ell•tl• bul•-• ıehr 
rl•lı:le, Ed'r••~ Tekl.UI 
Merata, GazlaDtep, 9.,.., 
elelltrtlı tesı•ta••• Nafıa 
Vekllettac• ıatın al•• •• 
sakerelerlae de••• ecltlmek. 

tetllr. 
I• mlukereler ita •JI 

lçertıtncle aetlcelenecek, l 
t•••UZ tartbıall.. tUltar .. 
de tllierlerll• ~lrlıkte ıelarl• 
mlz elektrtll lalk6 .. t na• 
.... çaa.,.caktar. lll&Mr• 
V ekllet bu teıt•tı MiMi• 
,..,. tlenedecektlr · • 

Dil• lfltr: 
Arkadaıımıı: Nact K .. 

•aaaza ltuada• !l.aılı• le
letlly• ltldceıtle •• st'91 
ııl• , .. ılacaiı•ı ıer••ıtwr. 
Ba••• 6zertae Belediye Re· 
ııl ı&zlerl•• ılylec• de••• 

• et•lttlr: 
- Şehir l.ltlceıl taıdlk 

etltlerek iade olu•••tt•r· 
Bu bltlce dalalllade ...... 

f •• u,.t. •·~··•t••· 
Prelramh tılerl•fs daM· 

ll•tl• balaaan ÇaJdereıl k•
aaltzatJODUDU• mlteltakl tia

ıaatı "u yıl da den• eti.,. 
cektlr Aaaf artalar ea.W.lf • 
•I• tenH ııt •• kna ,ı,. 
tllenktlr. 

y eııllld•• ıultare• Blladıt 
lıttkam•tl•e ıtdetl Atalar 
eaddeılnl• kaldmmlan y•I· 
den yaptmlacakt". 

Atatlrk pnkı•dald yl••• 
ha yuzu•an ını• ıı ııtne il• 
.yıl daha fazla laıs ••renk 

tkmal etlec•I••· 
Parkı• •••c•I pl&•••kl 

ıpOI' -•••••• da BdH Ter• 
1tıp•• lr•••• ... • 1

••
11••• 

ını ~· tçıall• baılaaacalıtır. 
o~. .ıır1 ar ••• ,a ıe••••k 

ela• ,_., 1tl&aıaa ılra hası 

•ıatakalartla l•f&•ta •I• 
ıaacl• etitlecektlr. 

Bıta. bunlarda• •aea 
.. latr ıarajı, kaaa1t •e ....... 
ballerlata yerleri ile ._, 
pil•••• .... t .............. 
iN reltla da faalt,ete .. ,111 
••ktlr.• 

Mulaarrtrl•I• e.t.ıı,. Re· 
lıl•e •naffalllJ•t .... ,..
• erlilll lzalıaattae ••l.,ı te• _ ... e••• .,m. ...... 



----- - -- ----------

SAYFA . 2 

Roma - Berli mihveri 
ve sulh cephesi 

«Ren ltf!ndı he1abıma bir 
çok defa lar tr. krn rJ e.dım , fa
kat hadı s e icAp etlli l dere

cede tebarüz ettirilmedi: ln
ıı lız Türk enlaıoıaaı, hal 
ya •e Al•anyaya karıı ıar&c 
yollaraoa •e bizzat ıarka 

biklml~et mtıcadeleıiDde 

la.ılterenlo lndlrmlt olduAu 
kati darbedir. 

Buna kartı en iyi Hl in· 
ııherealn Fraaıa ile ııkı bfr 
ıurette anlaıaaaaı idi ki, bu 
Alplerde Ye tunua hududunda 
çifte bir tazyiki ifade eder. 

Fakat bu klfl cieflldl, 
Mmrın üıtlnde on iki atla
lar btr tehdit •lltl kalayortlu. 
Boiazlar yelu bu İtal,an 
üeıii tarafından m6rakabe 
ediliyordu. Fdlatln tetbltçlli 
il muiıakkak ki Roma ve 
8erlln tarafın.lan idare edi
liyordu. Ariaa .. uthıiu• t11a 
il l•ıiltereye ııddetle iıare · 
ket etmek lüzumunu alıter
dı. laa&ltere ancak 1 ur kiye 
ile ııkı ıurette aalaımak ıu
retiyle bunu yapablllrdı. 

Haritaya dikkatle bakalım 
Almaaya Tuaa boıunca 

aıaiı lameye çalıııyor . Po 
lonyayı denizden ayırmaya 

çahımaaı Polonyayı tabllye
tl altına almak içindir Ej. 
er Polonya da İtalya aıbt 
emri altında kalacak olıa , 

Ukranya, Baku 6zerlae ve 
Tuna boyuDca tlerleylf çok 
kol•ylaıtmlmıt olurdu. Oç 
iinc\l RaylıaıD büUin Baltık 

... Polonya sıyaaetl btr Tu
aa barekeU olan laarruai 
hamleılain yanlarını örtmek 
lçlndır . 

Bu tıte ltal1anın rolü Yu 
ıoılaYfayı bltaraflıia mec 
bur etmek, Bulıartıtaoı ken· 
dl Hflarana çekmek, Yuna· 
alıtaaı tlmalden çevirerek 
ltaata mecbur etmek; alha 
yet b6ylece Balkanlar mıb· 

•erin eline ıeçlnce Türkiye 
yl tehdit etmekti logıltere
derbal bu ılyaaete kartı mu 
kcbtl tedblrierını almıı Ye 
iyi hareket etmlıttr. Zira 
bu slyaaet muvaffak olmuı 

olıaydı netlcelert ıö1le ola 
cakta: 

EY•eliRomanya ıtmaldeo 
çentlecek ve Almaayaya, 
yabut da onun müttefiki 
olan Macarlıtana mukaye· 
met edemlyecek bir bale 
ılrecektl. Bu yüzden harp 
ılz teslim olacakta. 

Sonra, ıtmdlden Baltıkta 

tehdit edilen Ruıya 

Karadenlzde dojrudan doi· 
ruya tehdide maruz kala· 
caktı 

Üçüncü olarak, Balkanla
rı ele aeçlrmekle Alman •e j 
ltalyanlar Boğazlara el koy· 
maya muvaffak oldukları 

takdirde Türkiyeyi tehdit 
veya minaaız viııtlerle ken 
dl taraf Jarıaa çekebılırae bü 
tüo yakın ıark ellerine dü
ıerdı. 

Ooaru ıö ylemek lazım 

rını kontrol eder 
Bir kaç gün evvel Sun · 

day Olıpıt t ch gnzeteal ayni 
tezi müdafaa ediyor. Fakat 
meseleni• tkuıadi tarafı üze
rinde bana ~ahrea ki.fi de · 
recede laru etmiyordu. lıto 
Bojazlan• keotrolu, Yuoa
nııtaa ye Romaayaaın btma
yeal. Bulıarlıtaaın bitaraf· 
laıtırıl•aaı Karatlenbı: 'Ye 
ıarkl Alulenlzlp la6klmlyetl 
ıtbı ıtratejlk 

tarafından baıka bir ele pek 
milblm lktlıadi tarafı 'far
dır: Çünkü mot6r1iz laarp 
edılemez,mot6rlerae peb olle 
ııler •e Alman ltalyaa gru· 
buauo ıhuyacı olaD petrel 
Yakı• Şark topraldarındaa 
(nkar Fakat laıdız ıazete . 
ıınlo makaleıi Mamı 6teıln 
tıle fiklrlerta lıtıhalett huıu. 
tunda manidardır. Menuu· 
babla ola• Ruıya tle itttfak. 
tar. 

Bu it Uf akın akdt laılltere 
lle Türkiye, Tlrklye He Fraa· 
ıa •e Türkiye ıle Ruıya ara. 
undaki anlaımaları 111erlyete 
oyacaktar. Şımdılik mütearrıza 

karıı m6dafaa huıuıuada 
karıılıklı ıtf ahi beyanata in . 
hlaar eden &oıı lıı: - Türk 
paktı Karadeniz atbı Balkan 
lara da ıaaıll uzun vadela 
bir ttttfak haline kayboluaa · 
caktır. Bu ittifak mucibince • . 
Türkiye !oatltercs tle ha•ada 
karada ve denizde ltblrlıht 
yapmayı teabbüt edecektir . 
Bu tıbırhilnln Ftlııttnı, Sa. 
••Jt kanalısıı. Mmrın ıarp 
H bthnı ve Sudanla Hebeııı
tan araaındakl ıınırları ör
teceil ıöyleDiJor. Balkanlar· 
da Türkiye, bir taarruz laa 
lıo.le Yunaniılan Ye Roman · 
yaaın müdafaası tıtoe 

lttirak e4ecektlr · 
Aıkeri bakımtılaa •n mü 

hım nokta muhakkak kl 
baılıca Türk ku•ntlerlnln 
on ikt adaların karıısıaa Ye 
tioiazlara oakll olacaktır. 

Bu oakıl amelly•ıt eier 
yapılmıı defllıe yapılacak
tır. Türkiye, Sovyet Ruıya . 
om lraoın, lrakın ( •• loıll
tereoia). !:iurlyede hlrleımlt 
olaa Fraaıaaın deıtu •• 
miltteflktciır. Bu itibarla Ruı. 
Irak ye lran hudutları huıu · 
ıunda biç bir korkuıu yok· 
tur. Balkanlar barlta11na bir 
goz atılınca ıayaai ve aİkeri 
bakımdan Ya:ılyel ıu ıeklt 
arz eder. 

Styaal bakımdan bir Bal
kan anlaıaıaaı vardır ki Ro
mElDfa. Yuıoılavya, Yuna· 
rılstan ve Tarktyeden mü 
rekkepUr. Bu dört de•letten 
Türklye ve Yuaaolstao biri-
birlerine karıılıkla ıurctte 

dayanmaktarlırJar ve deniz 
cahetlnd~n lvglltereye lıtfnat 
ederleri Romanya lıe Po · 
looya ve Sovyet Ruıyaya 
dayanar. DJr harp baltnde 
YuıoılaYyanın cojrafi •azı · 
yeti dolaylılyle bıtaraf kala
cajı ve BulgarJıtanın kuY · 
Yetltaln tarafını tutacaiı aa
nılabllır. 

V azlyel böyle olunca Bal 
kanlarda blrlbirlne kartı iki 
aakerl mmtaka aöze çarpar: 

ıellrae petrol yolu üzerinde 
rarptan ıarka dofru yegane 
hakiki ıtratejık mevkiler 
Bohemya yaylası ile Aaado
lu yaylasındadır Bohem1a 
yaylaaına hakim olan Tuna 
ya hakimdir Anadolu yay· 
la11na hakim olac be:n Bo · 
iazlara hakimdir hem de 
yakıa ıarkın petrol ıabala-

Btr İtalyan orduıunun tab· 

'ı fit ec:lildlğl Araa v•tİuk mın · 
takıı; lıtanbuUa Edirne ara-
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11 - 6 · 939 • Pazar 

12 30 Proğram 12 35 Türk 
müzlil (K.laıik proiram)K6· 
me ıea •e aaz beyetl idare 
edeo: Meıut Cemil. 13.00 
Memleket ıaat ayara. ejanı 
ve meteoroloji haberleri. 
13 15 Mtıaık (Küçük Orlceı
tra - Şef: Necip Atkın) 1-
Loula Aacel - Karmeoııta 

- lapaoyol entermezzoau 
2 - WUly Rlçbarle - İlk 
bahar.la bır çıft aıık (Uver 
tür) l - Peaaatl MalYez 
zı - En•ulib çıçeklert (lı · 
panyol dansı) 4 - frederılıı 

Hippmaoın - Orma•da bir 
cüH duruyor - Halk ıar•u· 

Bölge ati tiz· takı 

Bursaya gidiyor. 
1 

Bursada J 8 haziranda Edirne, Bahkesir, Koca ili ve Hur
sı atletleri arasmdı atletizm müsa~akılan yapllıcak. 

Batılen Terbt,eal Dlrektar
lüiii Atletizm f ederaayoau 
Buna, Edirne. Balıkeatr Ye 
K.ocaıll spor bolıeler1 araaın· 
da 18 hazlıanda yaıpıimak 
üzeH Sunada bir atletizm 
müıllbakaaı tertip cttljıat e• 
velkı ıayılarımızda yazmıı 
tık. 

Bölıemız. bu müsabaka· 
lara ika haftadan bert hezır
laamaktadır Dün de Ah Hık 
met ıtadıDda ıelarlmiz atlet · 
&eri arasuıda yapılan seçim 

l 00 Emin. derece ; 4 dakika. 
Buıüo de, 200, 800, 5000, 

ııO metre mania, 100 X 4 
bayrak, üç adım, 
diık müıabakaları 

caktır . 

11rık ve 
yapıla· 

11 Ü'ZertDe •arızaqoDlU 5 -
•llly Rıcbarb: - Kiçük 
bale ıültl 6 - Heinrlch Ma 
eafred - Karmeaılta (Ser· 
enad) 7 - Hanı MalDHr 
- Viyana pe1kası 8 - Gr ı 

etcbaalnow - Nınol 9 
walter Noack - Köy .. iki.· 
yelert 14.15 - 14 30 Müzik 
(Danı muzttı - Pı.) 18.30 
Projram 18.35 l\ı üzak (Şen 
eda o~üzıtı - llırabım Ôz 
aür ve ateı böcekl~rt) 19.00 
Çecuk ıaaU ı!ıl.25Türk mü 
zıja ( F aau heyeti ) 20.CO 
Memleket ta•t ayarı, •jans 
ve meteoroloji hnbeıleri. 20 

müıabakalarıada kazanan at· 
letler ıuolardır: Gülle Ş•vi&et 
9.68 le barlnc ı . Ahmet 9 8 
le ıklncı 

Bundan baıka, 14 hazl
rao çıuıamba günü. kazala
rımız kulüplerinde temayüz 
etmlt geoçler, bölıe tara 
hadan daYet edilerek, ıoo 
teçme möaabakaları yopıia
cak Ye bu suretle Eluuaya 
altl~c•k bölge atlet takımı 
aeçllmit olacaktır . 

Gafıle 15 haziran perı~m
bc güaiı'. bölıe atletizm Şev
kı inancın baıkanhğında 
Buuaya bareket edecektir. 

1 O Neıeh plaklar R. 20. 
15 Türk ınüzlil {Müıterek 

ve solo Tegaani) 1 - . . -

ıında bir Türk orduıunuo 

tabattüt ettljl Tra"1a ann
taka11. Çaaakkale Bojazı 
dtımaoa kapalı olduiu lçta 
ba lklacl mıntaka Aıyaya 

clojradan clofruya mer'8ut 
tur; birlaclıi Otraat kaneily-
le ltalyaclaa ayrılmaktadır. 

Bu kanal4a halyaD aakh· 1 

yatı müıkU ıaatler geçire
bilir. Balkanlarda bir aak•ri 
harekete ılrtıecek olan hal· 
yan orduıu ancak 11rp Ma~ 
ketılonya11nın üıtüaden geç· 
mek l\nettyle Bulıartıtaaa 
yardım edebilir; efkar umu· 
alyeıl ltalyaya pek huau
met beıltyen İtalyanın buna 
razı olmaıına lhtlaıal yok
tur. Dtier laraftaD Bul.arlı
taa bütün Türklyenla kar· 
1111ada nlıbeten zayıf btr 
deylettlr; ıırp Makedonya· 
ıından ıeçmek lçla bir hal· 
yan teıebbüı6 Romanya, 
Yunanlıt•D ve Türkiye ta . 
rafından Balkan muvazene· 
alal def tıUrmeye matuf bir 
teıebbüt teliklıl edilecek •• 
derhal bir realulyon uyan
dıracaktır . Böyle bir realui · 
yona mu halef et etmeye 
kalkııtıiı takdirde bu hare. 
keti Bulıarlıtaaa bahalıya 
mal olacaktır. Yani Yuıoı 
lavyanın bitaraflığı Bulıa · 
rlatanın da bitaraflığını icap 
ettirmektedir. Bu faraziyeye 
iÖre Romanya cenup tara
fıİıdaa tamamen himaye al· 
tındadır fakat İtalya Arna
vudlukda abloka alhndadır 

ve buradan hiç btr ıuretle 
dııarı tAıamaz. 

İtalya ergeç ve belki H -

aıldıfından daha erken hu
nu anlamaktan ıerl kalma· 
yacaktır." 

La Trlbune dea Natloae 

Sır adım, Şevket 5,82 l ı e 
blrlact, EıolD 5.48 lt1 ıkıncl 

1 SOU Metre: Sokrat 4 42 ile 
birinci, Husey in tktncı. 

Yüksek atlama : Şevket 
1.57 Ue bırıncı, Abmet. ıkıncı 

Balkan bayrak : 800 Fd 
hı, 400 Şevket, 20U Abmıet. 

Mahur peıreırl 2- H Eyubl 
Melamet Beylo Mahur 

bcatuı - E1 aöı.ü abu 3 
Li.Uf ajamın - Mahur ıar-

km - Telif edebllıem f el · 
ejl. 4 - ~eman takılml . 

5 - Refik f euanıa - Ma· 
bur ıarkı - Bir aeıe )'ar -

at hasta aön6l. 6 - Rahmt 
beyin - Mahur ıarkm ·-

O anlen aeçdı ıüzellık ça· 
i•· 7 - » » » )) -
Servü aazı aeyret çı~ınıı oy-

una. 8 - Dedenin - » » 
- Gön61 adlı bülbülüm vıır 

9 - ... . - Halk tfirküıii -. 
Alıverin bailamamı. 1 O -
..... - » » - lkt ko.rpuz 

bir koltuia 11iar mı. 21.00 
21.00 M6ztk (Rlyaaetı cum· 

bur basıdoııu - Şef: lbıan 

Kiiaçer) 2 - E Reeveı. -

Alaıka •ık ıark111 3 - f . 
Sohmitt DIYertlmanto 4-

E Gutrand- lran danaı 5 -
f . Lıa2t-Ta110 {Lameoto e 

trionfo) Seofontk pa rçrı, 21. 
50 Anadolu ejanıı (Spor aor. 

vtal), 22 00 Müzik (San Re . 
ıltah Bayan Olga Somogyl 
tarafınden), 1 - Cboptn 
Melodı 2 - Chopln - l 8 
inci aıır çoban ıarkuı 3 

Strau11 - Mavi Tuna 4 
Mıucagnt-«Gavall rlıı ruı · 
tlcana» operaaından ıautuz· 

zanın aryaaa 6 - Routnt-
Macar halk ıarkıl•rı, 22.25 
Müı:ik (Cazbaod - PL), 22. 
45 - 23 Son -ajanı haberleri 
ve yarınki proğram. 

12 G 939 Pa:.aritsl 

12.30 Profram. 12.35 Türk 
müziği - Pi, 13.00 Memle · 
ket aaat ayarı. ajanı ve 
meteoroloji haberleri, 13. 15 
- 14 Müzlk (Karaıak proğ 
ram-Pl.): 19.00 Projram, 
19 05 Mlzlk (Bir Uvertür 
- Pi.) 19.15 Türk müalil 

feyzi Sözıner şehrimizde. 
Mebuılarımnıdan F eyzl 

Sözener dünkü Kütahya 
trenlle Ankaradan ıehrlmlze 
aelmlttlr. 

Faaıl heyeti), 20.00 Mem· 
leket ıaat a1arı, ejanı ıre 

meteoroloji haberleri, 20.15 
Neıell pliklar - l(. , 2ü.20 
TOrk müziği (Kadın ldime 
okuyucuları). 1 - » » 
- K6rdtli blcazklr peırevf. 
2-AfJf beyin - Kürdili ht. 
cazkir fl\rkm- K.•nlar do· 
klyor. 3 - Araf beyin -
K.Grdılı hicazkar ıarkm 
Sende acak u11aka ezlyetml 
çoialdı, -' - Arif beyin -

K.ürdıH blcazkir ıarluıı -
Gurup etti ıüneı. 5 ..:.. Arif 

ltcyln - Kemeaçe talutmı. 6 
- 01van - Ok ıtbl hoplar 
beal 1a1daa yabana attılar, 

7 - Rtfat beyin- Kürdili hı
cazkir ıarkı - Bu ıeb reca · 

yı dt' oldu. 8 - Rahmi be 
yia - ~ürdtlı lalcazki.r ıarlu 

- Mahmuru ıavkım ruhum 
pür 1th1en. 9- Raiaml beyta 
- Kürdili bıcazlıir aaz ae · 
maial. 21.00 Konuıma (Dok· 
torun aaatt). 21. IS Miizlk 
(Büyük: bir virtüozuo plak
ları), 21.45 Muıtkl konut 
maaı (Mılli muılkdere dair 
14 koauıma - Halil Bedii 
Yönetgen), 22.00 Müz!k 
(K6ç6k orkeıtra - Şef: Ne· 
cip Atkın). 1 -Guılav . Lın· 
doer-Baaalelle (Faatezl) 2 
- Beetho•en - Menuet (S ol 
majör) 3 - J. Brahma - Ma· 
car danıları N. 5 - 6 4 -
Tıchatkovıraky-Güfteaiz •ar 
kı 5 - J Strau11 - Rıtter 

paaman (Koanlk operasının 

bnleal 6 - Kio Cebhardt 
Noktürno (Nınnf) 7 - Cle · 
menı SchmalıUch-Kupldon 

•e 5 luaımhk eık hlklyeal: 
a) Yaklaıma, b) Aık vıılaı, 
c) Baıbaıa , d) Gezlatt, •) 
Kavıacılık ve barııma, 23. 
00 Son ajanı haberleri, zt· 
raat, esham. tahvilat. kam· 
blyo - nukut bonatı (ffat), 
23.20 Müzik (cazbaod - Pi) 
23.55 - 24 Yarınki •roiram. 

Gönende bir 
kız kacırma , 

vahası. 
G6nea, (Huıual) - Ka· 

zamızın Ple•n• maballealn
den arabacı Talaıla Çavuıua 
kızı 8almeyl ayaı malıaalle 

den koad•racı V eyıel kaçır· 
mııtar. 

Bir kaçakçı yakalandı: 
Kaz ... mıza bailı Gökçeau 

Çırpan kö16aden Mebmedla 
eYlade yepılao araıtırml'lda 

bir çu•al kıyılmıı t6tüo bu
lunmuı •• kaçakçı Mehmet 
te•klf edilerek adliyeye ve· 
rllmlıtlr. 

Göntn elektrik binası bitmek 
üzıra: 

Kazamızda yapılmakta 

olan elektrik blaa11 yakında 
bıtec~kur. Mahalli.tın 

muayyen yerlrrlne titrek 
dikilme ltl ıona ermltUr. 

Göoeo pek yakanda ıııi• 

ka vuıacaktır . 

Y ıliyıttı tayinler. 
Vtllyet Datml Encümen 

batki.ttbl Cemal Ciller al
makta olduju 40 lira m•
aıla Huauıl Muhasebe ted 
kik Ye icmal bü:oıu ıefllil· 
ne. vilayet köy büroıu mü 
meyyizi Dtll•er Atalay Ti · 
llyet tahıllit mlm•yJlzlljl
ne, b•nlardan lahtlll eden 
memuriyetlere de. Mutia ••· 
llyeti encümen baıkatlbl 

Zekll Erol, ıehrlml& k6y 
biroıu mümeyytzltğtno Mui· 
la k6y büroıu mümeyyizi 
Mehmet Ye münhal bulu· 
nan 40 lira maaılı maballl 
idareler müfetlltlliloe ti• 
Muila varidat m6d4rü Hak· 
kı Sümer tayin edllmtıler 

dır . 

Şakanın sebep 
olduğu vaka. 
Ev•elttl gün odun pazar• 

Janındakl lrahYelerde ... , 
yaralama vakaaı olmuıtur· 

Dün bu huıuıta yaptıjı · 

111ız tahkikata ıir• vak• 
16yle cereyan etmtıttr: 

Odun pazarında ııraçeı· 

meler yanındaki kabyele · 
rla birinde çıraklık yapan 
Nurettin adında 15 yaılarııı · 
dllkl bir çocuk, kah•ecle 
olurmakta el•n Oımaol11 

maballeılnden lımalhn k• · 
f asıoa blliaebep gelip g•· 
çerkea vurıırak alay etoıe· 

i• baılam?fhr. 
Bu el t lkatınm yapıl111••1 • 

na fena iıalde tçeiltyeııı I• · 
mail etrafıaıo da naı:arl•'' 
kcn~lılne çenHdtilnt ıörill• 
ce biıbütün Hablleımlt ~· 
Nuretttnı dııarıya çalırar•" 
tafıdığı bıçakla Nurettfplıt 
ıol biirftaden yarahyar•" 
kaçmııtır. 

Bunun üzerine vakad•' ,, 
pollı habe rdar edlhnlf . 
carib lımatlto evde ıakhl-' 
dıiı anlaıılarak det hal tt 

,. 
klf edllmlttlr. d•' 

Yaralı Nurettin de, t• ,ı 
•I edilmek üzere meaılelı,ıt 
baatabanelln• 1inderil011f 
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Hatıralardan 
"Geçmi§tt kaybelliğlm 
nlmellere yanmıyurum; 
ölenltrin mat~ml, ya
şı yanlarw lztirabı ktt
dar mı derindir'!,, 

Erimin mezarı başında f~) 
Bız yuyaaı yıkılan bir kut gibi bnııoda 
Sıcak topraklarıDla bağrıauzı d•ihyoruz 
Hayalını ıorerek beyaz mezar taıında 
Omttıtzllk içinde ağlıyor, atlıyoruz. 

Orta Anadolu ı K 1 T A P Lt A R:Bahçelerinde 
d ..... 1 t Mek ep 

ag arına Bı·tmiş Senfoni(•) 
Orta Anı.doluyu ıüıl lyeD f Sırra Çoruh Ye 

•e eteklerindeki k6ylerlne M k B bl'el-:rlDde BıtBlff Seo on ' i 

1 laaamallım Erim bizi terk etttil•e, 
kadar af açlarını Hrpen bir 
dala tarmaaıyoruz. Bu dai 
kendi ıtlıamez tarlhtnt gra
nttten tatlarına yazmıf. Şt1n· 
dl bu, bir muhteıcm lbtde 
ııbl 16kıeltyor . Naaıl bir 
abide olma11n! Batında al
laha ylkıelen çamlar yetfı· 
ttrmlı, tuaç 16•6116 erleri · 
aatz• Hırlarca ılper olmuı . 

UJk•ıuz11m, ı•celer clolu
ıu l»ul•tlar ıllal 16zlerlml 

Daba hili tçlmde kudet dlJeD ıeıt• Yar. 

uıku ıarıJer. Kurıuolata• 
ıöz kapaklarıaua kızaran 

Hayır, bayar kanamam ecelin :rettllla• 
Yüzümde HTll dolu o aıcak nef eıın Yar. 

lçlerlade 1aaıldık cl•J•Jo
ru•. 

u,11 .. uzum. 

G6l1Hlal araclıfım 
•laç .. 

Se1ahata çıkmıtııa ıtbı ıeh1or bana. 
Nereye 11tt1n acep bu kadar uzak Erim 
HlJa rlzılran d&ll dönemez. diyor bana, 
Soa bir ... fa ıörelım, yizlmlze bak Erim. 

bir 

Seataı 6ıdetllft• aluıteı 
~illeri. 

Ner.a .. ı.ıa!.. 

Göalertne doldu mu o ıonıuz karanlıklar 
Ce•ap Ter, beklty•rum bo1•um b6kil6 Erim 
uılayorum ıoldunua ıaçlarındakl aklar 
Ha,ah•a ao,mıyaD biz ökıüz 1616 Erim. 

Ylrüyoruz; ••iımıztla, ıo 
lumuzda •e 6n6m6:1de blzt 
aelimh1an çamlar, funda· 
laklarla fııaldaıı1orlar. Geldi· 
ilmlzl duyan bir tavfAD, 

6rl•cek •I• ıtbl ltleaea 
J••alarına bıras korka1la 
haber gotlrmell için kotu · 

H. Vo/gQ l'a• .,,, uaut••J• tatma 

1•• rulau•a acılar ••r•a:Dı. 
•laı bana Yer .. 

(*) Ôtrctmen okulu son sınıfında, ölen arkadaşıaıız N. Erim 
için yazılmıştır. 

U1kuıuaum. 

V • u1u1a••••k anlaı 
.ıızl•la 1ıllarca uzak daiiı · 
•ılaıı .. N .. ıbım .. u mu? 

11 
Allamak; toara ıöz J•tla

'•ı karaahklaula ıızlemek 
lıt11orum .. 

Rulaumua b6tln ne.tame 
tını bir ıel halinde a6zlerlm· 

den boıalt•ak ııt11oru111 . Fa. 
kat, alçla ıöz pıaarlarım 
bır ç6l rilzı&rı kadar ku · 
rak. 

Ilı 

kara•lıldara dah7erum .. 
Adımlarımı çeke• o ıeı ne· 
dır? Geceler içinde meçhul 
hır ıeıın çaimtı•a ı6r6klenl
Jorum. Yolumu aydın et, 
be11ım .. 

ıv 

Her ıeydeo yo,ıunum, 
'•ıtten bile •. 

Artık b1tml1ea lıteklerle 
••aı rabataıa etml7eceflm. 
Sen bana, ıaclece, ıon gü 
111Cl•a beklemek için kü~ük 
~it l•Jret ver, ey, varhtı
lllaıa h&kımı. 

Fttlıi Aktuğ 

Dinle 
Bir aabab martıların de 

ola• u:aaklaımaıını ıören 

ıözlertm, hayatımın Je!k~n 

açmaı ıaodah•a dalıyor. Se· 
rln bar aahacakta lniJor .... 
Çıkı1oıum. 

Bütün ıün6ml hu Loı ıa 
atlerlD içinde çüı iUüyorum. 

İtte btr gln denıa;a "" hır 
1üzellıjt11 .. akıkahııa doıtu
ma yazdım. Ona hlalerlm1 

ıaml1Dlyetle dötedlm. Fak•t 
iki ıGn ıonra bir ~oat• canın 
uzata~mıı elinden aldıiı1nı bir 

1 
zarfı •••l atlaa lzednde 

tekrar tekru okudum v" ıı 1 

te yiot: okuyerum: ı 
Loetum; 

Keadlnl eıoı.tltje alıthr
nnt blr ıel ııbı köpürüp ta 
ıan içi• aptal llkabıoı kul 
lanmak ayıp olur mu? 

E•et .. Btr klmee kazanç 
hayatıaa elinde bir bebek 

ııbl oyn•tma11aı belkt debi 
le bilir . 

fakat bu, buıün tçto ha 

Mu=affer Topuz 
(Sonu d6rdlncü 11ayf ada) 

Gecelerde buluşma 
Daııı .. Daa .. Dan .. Yırml dördii bu aktam; yine vurdu 
~lll yok ıu ıörüaen karoıld pancurlarda! 
Karanlıklarda btrl kayboidu, biri durdu. 
liili yok tU "örünen karııkl pancurlarda! 
H 
~ •r •aat baıtnda çan . Dan .. Dan. O&n . Dan. Vuruyor, 
*•ti çakmak ıtbl bu adam kullanır. 

r.,. uykuya da lmıt aeulz uyuyor herkea 
8eldı1orlar bir fınat uyumıye.n bu çiftler 
Farııat Yer mi yen ıeee; bekçi düdGjünü kea ... 
Ceceııııa ıiik6nunda atılır nice çttler. 
\JJU11ı1y•n bu çiftler IOD ümlch yafıyor 
lt,lblertnılen bır leımek arzuları taııyor!.. 

\' it •rının ılk aaatl bir Çalarken bu gece 
O •rııdaa bir pencere açıldı aeHlzce. 

UJuldu ince bir aea karaolıfa diyor: " 

ICar•11la\cla bojuıaaı ılerlech o heykel 
IC.arıa11aa gelince durdu ıece lıuzını• 
tandı bıraz batlar ye blrlettl t lıd el!.. 

~•feıler ıanlJe ve aaolyeler dakıka 

Geb 

•lıtılca.lar ıHte ne çabuk yol ah1or. 
c,çı,oraa da tezehlan zaman:ar filhakika 
c6 ld elde k•lıyor . ~ . t 16zden aynlmıyor, e e, 
~'h ~•kmftk ılbl bu çıftler lcullan170f' 
'' aece bu çakmata hır adam yollanıyor!.. 

Mıhmtl Korhan 

Tanıdığım

insanlar. 
Parktaydım; ılalerce ıü · 

ren yorucu bır çahımanıD 

hıaeıaı alu cuıaa aerbeat Ye 
ka,1t11z bir kant peye kur· 
ulmuı, ne tarbların üzerinde 
koımaca oynlyan çocult.Jarı, 

ne de çiçekleri aaplarn:ıdan 

koparıp yakalarına ılııtır~o 

bayanları düt011ü:touiu111 . Sa 
dece, eltmd~kl gazetenin ıa· 

tarlara aruına ıöaıUlaıClı 
tim. 

Ar" aıra baııaıı kalduıyor, 
ba•uı.un üatündt! uç.,;rı •inek-
lerlil bıelezonlarıoa ve f ı•kı-
yenin yükaelen sular anr.. baka· 
1ordum. 

Oturduium kaaepenln 
tam karımnda bir ihtt1ar 

' vardı ki, ıaj tı6ıEüaün Jerln · 
de,ıöz kapaklaraaıa içini çer· 
çevelsyen kırmızı bir botluk 
ıörünfiyordu Uzun ve keı 
ktn burnunun ucu yüzünün 
aoi t.rafına lioiru kıvrılmıı, 
g6r ve bey~z, bıyıklarının 

üzertode harap bir duvar 11· 
bi duru,or, çiçek bozuiu 
çehrulnta çlrklnlfğloe ıarip 
bir ıekll veriyordu 

Yananda on Gç,en dört ya 
ıında olduğunu tahmin etti· 

ihn bir kız çocuiu vardı. 

1or. 
YOkıeliyoruz. Ve bir pıDa· 

raD dafa ıöyledljl ninnileri 
tı&Uyoruz. Hafıf, hafif eaen yel, 
eaçlanmızı okııyarak «Hoı 

ıeldtntz » Diyor. 
inlerden blrlnSa 6o6nde· 

ytz. Şaıkınlaktaa •izı açık 
kalanı, kara ve t•k ıöz6y
le bize bakan bir in .. 

Batımızıa 6d6nde de, bir 
çocuk aevinci1le çeııtll kuı· 
lar kanat çırpıJor . İçeriye 
girdik, bır pıner fı1kır1yor. 

Bu pıaan ıuıturabtlmek lçlD 
onu hır avuçla J~aıeje çahı
tım . Yilz6111e ve aözü•e 
ıürtlüm .. 

Pınar, kauklaıd&n tl6hJ· 
lcr ok.udu. Bejrına ıömdiijü 
yanık çobanların yanık tür · 
lt.6lerlaJ f11ladı. Gönüllerimiz 
aerlnlemittl· Şimdi . baradan 
ayrılıyoruz . Bu ayralakta bt· 
ie bir ka Yahn melinkoUk 
ıealerl yüreflmızde türlü 
aklıler J•pıyor. 

Çamlar, kutlar •e ıular 
orkeatra1ının aonıuz ıenfonl· 

inini dinledik. Derimizi 1•· 
hyan ye ••çlaram ı zı kib da 
jıtao, klh tarıJaD rfizılr 

yürej.lmlzde ıofuk ıuların 

t1Adıaı. HVll 11caldıj&D1 bara . 
karak inliyor .. Fakat acı 
ile deiU, eeYlaçle .. 

.. 
Bir dılılzla ıaıkınhkta 

Uzu o iki 6r.gü haltade aaçla . ve ıev1nçll ani arda çıkardıjı 

rıoı omuzundan göğı6ne tuır · 
lutnııı , bir tekim boğum lu 

bJ r yılan gibi. koluna dola.
mııh. Gözlc:Jıı ln boncuk ma 
vı ıı l bakıtlyle ıabıuızlandıjı, 

aeıler glbf . Günf'f uçurum· 
lar ülk~alııde eonııuz yateiı 
ua eaık19or ve bu moraran 
daflarda her t•Y gül6yor. 
Hicranla akıam,arın luzıllıta 
bile .. . 

(Sonu 
fethi Aktuğ 

d~rdüocüaayfada) Osman Özden 

Ayrılık 

Mendiller yaYaf, yaY•f ahntlı ele 
l3eı dakika kadar kaldı harekete 
Verildi kafa lıafllya, hem el ele 
D•yorıar birbırJerloe, alz banal ae .. te, 

Usaklaıt' aDzel Marakaz rahtamdan 
Meod•lle r .allanıyor kamaradan 
Kayboldu vapur Marmara hır. Yuaundaa 
Soldu hep gönüller henüz güo batmadao. 

DönOt ne zordur bdıenlz eahllden 
Adet• medet umuyorlar güneıten 

Geçecek elbet bu da. bir 160 çok erken 
Dt)·e uaald•ııyorlerdı ıahlldea. 

Cemal Güvendiren 

e lep fi 7 I il lılmli ıkl reoÇ t tr taraf ıDdaD 
Mehmet Yaıar Pıoar ıı 

mc:cmua11dır. 
çakarı lmıt bir ılir f kat 0 ntıbette aamlmi ltl · 

k la toy, • k 
83 Sayfııhk itap 'H tti Sırrı Çoruh «Anlatamadı · 

raflarla kar1ılet1YorUZ · da du yup aolatamadıiını ıtı raf 
ıuweılo e d 1 d• ? lamıH> i ılmll 1Jii1tD ımf bfr ithaf eil mi r • • 

fakat 1618 B l k etmektedlt. Bu, toy, b ıbl d6fliamıyoruz. la lı 
Amm11 biz ~u·rı Çoru g m olanakla beraber-bayla 

d• • oa tam• l k y 1 bazı manzumelerıa ' çalarla kartı 11tll · • nız 
ki mıı par l 

muva ffaklyele ya •t ıu ara nıçlo lntıbap etmlt o· 
ahb mer l 1 «aaoalm» «oı la m b daha c.vrel yazı mıt o aa 

' dk Aca a 
duldarıoı anlıyaaı• 1 

• l k» tEje ıularanda aktam•, 
«Yo.cu u ' 1 b 

«Akt:\m» tcHuret». 1 etler&» cGecc er Ye en», ' D umun tı ' 
•Seota ıöslerın», « uYI » ııbl 111n:ıuları daha 7eDI 
«B&r LubraD ıutı .», cKaoalrJ• 

1
1 Bunu liyıklle bllmlyo· 

k ıddlaıt 8 m •· 
bir a6r6ıle yasaDa 
ruz. ._ yer yer•dt olmaaıaa ral· 

b daha coa b 
Sarra Çoıuh• u•• l tı baJli kukınlet••t lr ıenf 

d • kabı ıye b d d k me11 ıezıı •e UJll alne noluanı u uy u • 
' fakat 1• d k ıitr olarak taaıyoıuz. ıdır Maaaıaflh ma •m 1 

d ,ere111eme• .n.b 
lısrını ka.ybetm~ tP d O halde kültilr Ye tecru e 

f kıod• ır· 1 1 
bunun ileodl•I de 81 bu batadao kurlu mut t•Y er 
ona daha 1ı:uvaffaktyetlı ·~ıraı.cek demektir. 
aöylemeoio ıırraoı er ıeç I 0 ılı •o manzumeleri, filr ar· 

« Mehmet Yaıtır PJoar 
11 batlı daha rtod bir eda taıı· 

d il• ajır ' N f I• kadatı o1t naıauD a 
1 

batka: «Cami», « ey ne H • 

maktildır . Serle•haları bl e 

«Kani ıeıl» ıtbt .. Pınarlıglb ıa maazumelerl•I 
;Hıı, « Mebroet Y •t•r 1 ıölıelerladeki abrd aerlnll· 

' ı J eııl çın l d k T okurken bır coro P b dekor içinden dlD e l · ıp· 
eılerlnl. u h 

jınl duyduk. Ney • 1 1 . düıllndüı.;. Bu, hır ata mı· 
k kepr ıı er~ ._ 

kı ıiır aibt oılatl 0 verccejz lçio blz bunu •e• 
h -kaıÜ :ı••• ... d k dl dır? Eo doaru u 

1 
larana bırakıyoruz . aeD l ea • 

1 aP ama h • l dılerinln zaarıaD • 1 veya meztyellerin da a ıuur u 
bata arın 

mıze anladıjıPl•Z 
1 1 

olacajaoa tnaadılıOJJZ ç o. * * 
-----~;;\;iii'.;;t' 5 f 83 kurut 25. Yayın V'tayet matbaası. ay a ' 
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1 
• 

k Kıtapevı. 
yeri: Balıkesir A ıP • 

Halkevı 
1 eıer yarat•• ecak, 

d ,ıal, J•D d d 
Her ıtla e I dergi ıle del ar u. 

kaJ•a iDi k k k Ka1nıJ•D ekler ıalo•d• kuea , uca 
Dılı:ıı, aakıı. çllç na ıerıl ile doldurdu. 
Bu def• da •• o•U 

ilk çahtırkea, coıarkeD, 
Her ıubeılnde ı•:: aahada koıarken 
Kültürü ıııklatlı, kt•r bu çalıtma J•t•rkea, 

H iç .. ıa kor~uı;: ıençlli• alem old•. 
Edtbe kaleDJ • ' 

f aha .lofru yolu, 
lllmlz HalkeYJatD re lemanlar her kohı. 
a.,.,.,1e yüktelttl • ç harikalarla dolu, 

ılık 16nea ' 
Her an 1eD 'ıade t•r•fll alem old• 
Yurdumuzun iç 

ı herkese aiuı açık , 
HalkeYI, balkın•• k ta Göklere çık . 
Altı okla beraber çı ' · · Avni Gdltr 

s 

Bulduğum mektup. 
enlatı1or: lıçt kadınla kooutmak tete· 

ya ılı bir anne il la mit •e yalnadan tanıdıiı ıh . 
Onunla blr dBiün em - tlyar kadıaa alayla clmle-

de konuttUID· Ü l ılrlD lerle neler ı67lememlt· Hattl 
O, e\dukç• 1 ze ' ' bl ıle ile keadt hls••t· 

hopba, her ayda bir me•ıl• a' ;•: meuubahı -ıerek 
deflfC'D daJıah bir 1rll ka- el er n 

11 8 
nııa• 1asGfOal 

teyse 0 il L 
dar ıOsel b•r kıs. takacak dl1• .ır 

Çlakl n• zaman ı Ona gOsel dlyerum. 1 mıt llAYeten ol u•an 
o ko· ıu• aç 

onu yakıodaa tanarım 
1 

alıı•da bayata atrlacafın-
kuau de, ıls alıcı re~ıl 1 

•· d:n baheetmlt.Maamaflh ofl•· 
ıalhk kanat çırpııl5arl e aka•· mun haJata atılmHıaa da il· 
d b t.ifr UDU eD· 
ar bir ere• · la • zum yok. Sen aenılnıl• •• 

1 fakat er •• dııı de bl ır. bu iti ya 11araao dem it. 
denae aldırıı etmes. ihtiyar ye yelnul lraclıoca· 

Zt bu zaafını anne •e 
ra 

0 
f d ye bu za fızın bu alayh ı6zler kartı· 

baba .. na at e er l 
b baııadan Itır ıaoda elem •e asap arını ta· ahn anne ve • 

adtılr oldufunu 161ler. Bu uvvur ediniz. O 1adece bir 
'ıbt laallerloe binaen o çok clmle ile «Atan yollar Jay
I h .,.0 k kibar, çok tatla lada mutlak blrletlr. Fakat aezl , ... 
dtlltdlr. Daha dofruıu cana aonraaana aklım ermez. Bel· 
yakın btr ıperldlr. kt o yollar tekrar ayrılır.». 

l{oPlıumun dOltlalne ııt Ali Gül 
tlil ... oradaki fakir bu (Sonu dlrcllacl aaJfada) 
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Tanıdığım insanlar. 
(Baıtarafı üçüncü uıyfada) 

nefret ve hatll tıyan etttll 
bellıydı, bıkkındı. Belki de öy

le bır hlletıruhlyede defıl

dı. O aada bende uyaad1rdı · 

i• hıı bu olmuıtu 

ihtiyar. yatnndakt kıaa 
bellulı: bir ıeyler fmlda· 
dıktan ıonra yaııudan hiç 
te oeldenmlyea bir çevıklllr 

•• yerfnderı rırlac:t., fak at ,. 

ae Hhna ••det ederek, aar-
ıak adımlarla yaaıma yaklaıta, 

Kaaapenlo lrenarı•a çekile 
rek kendtalne Jer •erdim. 
Oturmakta blraı teraddlt 
etti. fhttmal ltlr çok IDH•· 
1ar4an ı&rdlll muamele· 
nln tHlrl altında b• tered· 

dit l•ı•ı ıeçlri••rmlıU . Ôy
le ya, fnıan aynı yerde bl
ytık bir ttlutntl tiuymadan 
oturamazdı, fe•kalide plıU. 

K.eadlıl•e yer Yerfıtm 
cenretını artırmıt ıtbtydl. .. 
Bır, fkt dakika içinde ahbap· 
lıtı oldukça ilerlettik. 
Elimden ıazeteyl çekti. 
SHlml çıkarmadım . Gazete
yi dizlerleln Oıtlne lroyaralr 

elini, kirde• ne realıcte ol· 
dulu belli olmıyan ıömleil· 
ntn içine ıoktu, eski usul bir 
tabaka çıkardı. Sıtara lcAiı · 

dı yeri•• lace btr a•balij 
kliıdı Lcullaaıyordu . Çareaız 
tabakamı uzattım . Parmak· 
lar1nm ucuna iki tane btr · 

.len 11lrı1tardı . 

Bu aralık, kız da yanı· 
mısa ıelerek oturdu İhtiyar 
ortanuıda kalmııtı . 

Sıfaraıını yakh. Dlierlnl 
kulalı•• ılııurerek ıaaeteyt 

açtı . Baılaklar lzerlnde bir 

iki kere mmldandı Ye Çın 

Japon harbine ald bir ajaaı 
haberi üzerinde durdu. Açık 

ı•h rlerin bomltardunanını, 

ıtllluıs halka karıı yapılaa 

mn .. lllh bir laareketl tek 

1616 ile ıonuna kadar olıru · 
du. 

Ben, lıedtml oaa terk et

mlttha. O, Ozerlodeklkaıla 
rı lteyazlaıan ıol ılzGnQ 

ıözlerlme tlıkerek: 

- C6rd6a mi~ Diyordu. 

Gayet kayıt11z, .. akı hiç 
lalr t•Y yokmuı ıtltı dudaiı· 
mı bGktOm •e tll•e ettim: 

- Harp b•I iki ordu de· 
itl, ılr.ı millet ıarp111r. Her 
ıeyl •••elden d6t6nmek ı•· 
rek . . 

ihtiyar, benclea böyle bir 

ce•ap beklemlyormuı gibi • 
önce hayret etti, ıonra an. 

btyetle: 
- Bilir mlıla, dedi. Harp 

çok mıthtı ıeydlr . Milletler 
için .. ınıanlık için . Medeni 

yet için .. 
~özQnü kt'ıerek b ı r mQd 

det durdu. S&~lerlnln teatrl · 
al artırmak için baıını Hllı 

yor, elleriyle ıarlp jHtler 

vapıyorclu Tek ıözünü ala· 

btldljtne açarak birdenbire 

ıerduf 

- Benl tanır mııınf 
Tanıımıyorduk . Ne yakın· 

dan. Qe uıaktan, ccHayıu de 

dlm 
- lıtenlelz anlatayım? 

Suııu1onunuz aama,merakı · 
aız ıözlerlatzden akı1or.Fa 
kat1 hakikaten ılzl alaka· 
dar edeblltyor miyim? Çare 
ılz boynumu b6ktlm. 

- Beni e lbette tanımaz · 

ıınız. lnıanlar bent tenualar 

da yine akıtnı ıA,lemek lı · 
terler. Halbuki ben, barbln 

yer ylzOne dlktlil canlı btr 
ıefalet lbldealylm. Balkan· 
lardan bert oa bet ktıtltk at· 
lem içinde - kızı tödere 
rek . ikimiz kaldık.Serçe par. 

malını aağ ıözaae uzata· 
rak: 

- Bak, harp ne mftthlı 

ıeydır! Dedt. 
Bu ıırada, küçik kız; çe· 

lımıızlıfınden belrlenUmlyen 
bir ku·n·etle ihtiyarı kolun 

dan çekt1or, her dakika dl'

llıttrdlil yGz6nln tfadeatn 
dea Hbıraızlılı anlatılıyordu 
Bir neYI tzUrap aezlleb.lecek 

kadar derlnleıe• yüıı: çlzıt· 

lerlne ıarlp ıeklller •er•rek 
demek lali yordu kt « ı6z6ne 
laaama, ıaçmahyor, •• de
dlilol btlmez? 

ihtiyar, kız sn lerarlyle aya . 

la kalktı. Son ıöa olarak: 

- 8en dedi, bu hall111le 

metul bir adam olamıyaca 
fım . Bir ferahlık ht11edece 
il• an baıkalar1nı düıünür 
neıemt kaybederim. Hele 
harp .. Harp .. 

Gftzeteyf elıme nrdt •e 

ylr0tl6 ... 
Kız, boncuk mavtıl ıöz1e· 

rinde çiçeklen•• bir ıülGıle: 
- Aiabey, ona balıımayıa 

ılz, delttllr, tledl •e uzakla· 
tırkea llive etti: 

_ Ben ele torunuyu111 ... 

lktel de ıözlerlml taran 
nemlı bir bulut ' yıjıaı ara 

aandaa kayboldular ... 

bir daha 16remedhn. Fakat 

ılaler ı•çtıkce oalar1 daba 

iyi taaıyeruDJ .. 
Ftthi Aktuğ 

Balıkesir 1\8keriS«ttın 
Alın<• Koınisyonıından: 

1 - Edremtt Beraa1r1a btrhklerlnlo bir aeneltk ihtiyaç 
ları olan 80 ton un kapalı zarfla e&uıltmeye lıı:onulrnuı 
tur. 

2 - Muhammen bedeli Berıama unu için 5062 lira 
50 kuruı, Edremit unu için 3850 lira olup ıkııı birden 
cemaa 891 ~ llra 50 lcuruıtur. 

3 - Muvakkat teminatı Berıama uau için 379 llrft 

69 kuruı, Edremit unu için 288 lira 75 kurut olup tkısı 
birden ceman 668 lira 44 kuruıtur. 

4 - ihale 28-6 939 ~arıamba ıüaü ıaat lS de Balı · 
keılr Kor Satan A.lma IComlıyonu blnaaında yapılacaktır . 

5 - Enaf •e ıartlar her ıG• kemlıyonda 16rftlebıltr . 

6 - TallplerlD belli belıeler .•• mu•akkat teminatla 

rını ha vl teklif mektuplarını (l'oıtada •akı ıeclkmeler mu
telter defıldlr.) llaale ıaatlnd .. en geç bir ıaal ev.eli•• 
kadar komlıyoaa maki.uz m•kalttlt teallm etmeleri IGzumu 

tl&a •l•••r. 
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TÜRK.DiLi 

Avrupa krizi 
ve Türkiye 

( OOnkü yazının de•amı ) 
Bunun tçln iki hareket IA· 

zımdı : Kımıldamaaınn ma

ni almak için doğrudan 

dofruya Tftrlclyeyl tehdit et · 
mek ; Rodoıa •e dığer ada 
lara aaker tahılt edllmeılnln 
mlna11 budur; Yugoılınya 

ıle Bulgulıtanı Ele denfı:t 
luyılarında blrl.-ım~y" ee•k 
etmek bu ıuretle Eie1I ta· 
mamlyle btr ltal7an denl:I 

ballDe ıetlrmek 
Ankaranan mewkll ltlklr• 

dn Puıı, Londra ve Moı · 
keYa J•nında. 

Bız kenclı heubımıs• 
Sovyetler Btrllflaln, mOza· 

kereler.&ekt ıClçllıklere rai· 
men, ııarp demokrasılerlnla 

yanında mevki alacalıodaa 
hiç bir zaman ıüphe etme

dik: 1oııltz-T6rk paktın

dan ve 8 . Potemklnln An 
karada yaptıfı ıon anlat· 

malardanberl bucdan katı 
yetle eminiz. 

S8NU VAR -

- -· 11111--==" 

Bulduğum 
mektup. 
(Baıtarafı üçeincii ıayf ada} 
Dıyebılmlf. Bu cümle kah 
kabadan cenp almıı. 

Çok içeri.yen kadıocaiız 

ojluoa danıtmıt oğlu cevap 
Yeriyor: 

- Za •allı anl.'leclğlm; biz 

Çok fakırız.Onun için 16zle· 

lerlml yumup hayailerlml ! t · 
letlyorum. 

Faraza çok zengin olaam 

bea yine altın küpe, y6z6k 
ftlan gibi IOtfCl arzu edılen 

etyaları ancak •• nacak bir 
pulye, bir huriye, bir m~· 

le§e, bir kelel:teğe laylk ıö· 
rebJllrım. Y okıa pertlerhı 

ıultan •e carlyelerıne bunu 

layık ıörürHm ııtn bir ha· 
yal oldufuau, kendimin ıtm

Dinle 
(Battaraf ı üçüncü 11t.yf11d ) 

kanaız bır h ı~ glrmt~t lr. 

Sahte bh kıvrıınıtı tathhğı 

ile «rıe güzel bir ı üyada
yım» diyen yaıadığı muvak 

kat ıaadetın yarın acıınm 

kendtet çekecektir. Bu gün 

k hkahe.lRrın eairl ol&D oda· 
da btr tııtlılıfın rüya11 var. 

Yarın, karanlı tın bir tül 
ııbı örttOfü bu oda. hakikat 
olmıyan r6yaye tıı:Urap ze 

htrlulni da•la, damlo birik· 

Urecektlr. Bu rün bir bBt
kaoı için g&len yarın kendi 
ıı 'çln e~lıyacakhr. Çlnld 
her aündOzQn receal de var• 
dır. Şu k11a 6mrGn içini• 

uyanm•k tıtemedliln u,lrun· 
da ı5rdüfla bir hayal· ıenl 
zevk diyarlarına kandırıyor 
ıanr:Da .• DGnyada muhake

me Jür6tt6~6n her ıeyln 

miiıb t noktalarını ıör. 
Sonra.. B it baıknıı fçlo 

yalvar, hayatını feda el, el 

ki aıuııı kahraman deıtaler. 
Fakat aptal lak b\na ken
d fol layık kılma. 

İyi 2ün defıl, kötô gÜD 

dostu ol. . İıteue hüUin rO . 
nün yalnıdık!a göçılo, ıa

oa ldmıe ıelim vermeıfn 

een ytoe vlcda•ında oyna. 

Ona btr llııb rtbı aecde 
et. Çünkl ıenla taaadığın en 

bihik kuv•et odur. 
Her ıözll dinle fak et inan· 

ma.. lğ~r inanmak tst•yor

HD haktk n tı öjreomekte 
cnııuı ei. 

Ztra bu. budur d iyemez 

ıha Bu hal ıenl vorul 

maya alıttıracaktır. Yalnız 

haklkatı öjrenmekte ceaur, 
lcrad korkak olmamak !i· 
zımdar . Yani ö~renlrken kor · 

kak. ter d cenur ol malıaın. 

Bunun tJlulnt vaparrıan ıana 

dalko•uk derim .. 
E1 doılum!. 
Rüyade.n uyan .. 
Çalııan tabiata yoldaı ol. 
Dinle . • Oüıtn . Kızma. 

Mu::: af/ er Topuz 

dlltk kuru aıralar aruında --------

ha yatla, ıenln orada yine 

hayntla ve o perlaul hercai· 
lerln de h•ııty•tls mücadele 
ettiklerini anlrır, onlıuı bu 
ıe•ezelık anlarında uçurur 
Hyrederlm 

Hakikatte o ufuklar, o 

aerHrl bir pembelık lçeraln 

de hadsiz bir alayla ıilleo 

luz,mıklı ynnıı• ufuklar bil
ılnler lct ufuklar araııntla 

ufuklar •ardır. A•ae, ıeal 

f aktrllflnle uta11dtrmak letl 
yen o zavalhlar biraz dü 

ıünı6nler ve afl~11nlar ki na 
mu• ve ahlak f akırllğl an 
cak alaya bh mevzu ofabl. 
hr . 

Bavu· ideali bir hizmetçi 
diye beni alay etmek tatıyor· 

•ana b ılme lt dırler ki o fakir 

ann.,ntn çocuğu ancak o 

tabaka ve ırıhne lçenlode 
dojup büyüdüğü fçtn ancak 

oou a&rebtlırdt. · F~kat beo 

bunu da görm~dim. 
Y alnı& formalite ve cleje 

nere olan çııığtak söfüt ruh 
lu btr aıölgeden geçtim. Fa 

kat o tırtılla ıöilt ıölıeıto 
de kalıp ıerlnlenıedlm . Ztra 
eenl alay ede•lere hatırl t . 
malıyım kt kendilerini b"n 
kendilerinden daha iyi tam · 

rım Tanırım ki koklamaktan 
sararan, kanadı .. rkan 111· 

ler nihayet bir riaılrıa ti· 

klrulırlar.DIJ•r •• JliYeten 

Bıhkesir ticaret ıe 
sanayi odasınd n; 

B"lıkeslr •lllyett merke

zinin Cumhuriyet mahalle· 
ılade Topak 11.keiında 9 
numaralı banede oturan 
Tlrktye Cumhuriyeti taba
aıından olup Mılllkuv•etler 

caddeelnd ki l 41 numaralı 

tlükkıinı lkemetıihı tfcari 

ittihaz fiderek 927 yılından
berl bakkaltye ttearetlle it· 

tııal ettiğini beyan eden 
Mehmet Emin oğlu Arıf 

Şannçın unvıııu tlcl\1'etl bu 
kere (H e. kka l Arif Şanıaç) 
oları.k teı\,11 edlldlğl gtbı bu 

unvanın tm:r.t. f Hı de Türle · 
çe el yazıaı le (Arif Şoıns ç) 
olarak Ucerd k t! ouounua 42 
Del madde;!ne göre Balıke 
str tıcaret ve sanayi odaııo 
ca 1 O - 6-939 tarthtnde 
I083 ılctl ıayıoıoa kayd ed · 
ildlğl alan olunur. 

annealne ü:ı:ülmemeılnt, her 
ıayln hnllolacaiıoı duyurup 

oau teıellı ediyordu. Buldu 

ium bir melıtupta!ıl bu ıah · 
ne g6z\ertmdec ula ıtllnme
diği için buraya kadar aynı 

mektup suretin! ıeçlrlp gynı 

ıeyl l::lr tez olıun diye her 

ke1t1 du1urmaia çalııhm 
~alııhm. 

Ali Gül 
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Balıkesir Askerilk Şubesi. 
Başkanlığından: 

l - Harbiye okuluna, aıkerl llıelerle orta mekteplerin 
kayıt •e kabul maameleılae baılanmııtır. 

2 - Gedıkll orta okuluna ıırmek için beı aınıflı k6J 
okulunu tkmal etmlt k61ll çocukları alınacaktır . 

Tahplerln kayıt •e kabul ıartlarını ılrmek için ıube
mlze mlracaatları ıl&n eluour. 

Balıkesir askt~ri satııı 
alma konıisy(>nıındaıı: 

Bllhkeıtr askeri hutahaııoeılatn ve merkez blrltklerlain 
14 000 kslo ı(it , 12.0~0 lıl lo yofurt &çıL. elufltmeye koa· 
muıtur. (Btr ıeceltk) 

İh•leıf 20· 6 · 939 aah ıünii ınat l 1 d~ Balıkeılr kor 
aatın alm komlıyon rı da yftpıl caktı . İ l k teralnatı 203 

ltra 29 kuruftur. 

EHaf Ye tartlar komlsyo:ıdı mevcuttur Taliplerin mu· 
ayyen ıOn ve ıaalte Bnhheılr ıkerl satın alma komlıyo· 

nuna mftraeaatları 41-1-130 

Baltk(~sir lnlıisıırlar 
Başmüflüı·Jüğiin<l.en: 

_ l - Yapılac&k tı: lnh1u.rlın BataıOdüriyP.t b!nHıDıD 
önündeki ıhatll duvarının demir parmaklık •e' kopılarlle 
BRtmüdürlyet blnıuınıo p DC4'ro ve kapılarmm ve Bnımü

dQrl6k oduıruc yaflı boya ile hoyanmaaı 
lhut duvertle Bıtımüdürlyet bıouının hariç ve dahıll· 

nln b•daoaındır. 

2 - Şartnc. mest B1tımüdürlyet btnaamd idare mute· 

mecll nezdindedir. 
Men.i eaatlerı zarfında her eün eörillebtltr. 
3 - Pazulılı: 26 - 6 - 939 pazarteal günü Hat 15 de 

Baımüdürlyette mütt'ıeılıktl komlıyon huzurunda yapılacak

tır. 

4 Keııf bedeli 657 lire. 63 kuruıhır. 

5 Muvakkat teminat 49 lira 35 kuruıtur. 
4 - 1 132 

Balıkesir ı\skeri 8<ıtııı 
Alına K()ttıisy()fltııı,laıı: 

1 - Kor uk~ri hutahıı.neıinln bir ıenellk ilatlyaçları 

olan 14 ton koyun eU kapalı zarfla ekılltmeye kanulmur 
tur . 

2 Tahmin edlicn ht! deİI 6300 liradır. 

3 Muvakkat teaıtnatı 472 ltra 50 kuruıtur. 
4 ihale 28 6 ·939 çarıamba günü aaat 11 de Ba· 

lıke.elr Kor Satın Alma Komtıyonu binasn~da y~pılacaktır. 

5 Evsaf •e ıartları her ıüo komlıyouda ı&rllebi· 

hr 
6 Taliplerin belli belıeier Ye 111uvakkat temloatla · 

rıoı havi teklif mektuplarını (poıteıda Yakı ı ctlımei"r mu 

teber detıld ir } thaleı Gflfttlndeo en geç bir ıaat e•veltıuı 
kftd.e.r lcomisyonl!. malrbu:r: mukahtllndc teslim etmeleri ICi 

zumu tli.u olunur. 
4 1 - 142 

ll<tlıkesir 1\s p eı'i S•ıtın 
t\lına Kt)ttıisyf)ntıııd~ıı: 

1 - Susıfırhktakl btrltklerlohı bir ae:ıellk tbUyaçlarl 

ol n 40 ton ııiır eti k palı zarfla ekıtltmeye konutınuf" 

tur. 
2 Tahmin edilen bedelt 10.800 liradır. 

3 Muvllkkat ter..ıı lnah 810 lira dır. 

4 ihale 29 6 -939 perfembe günü sant 15 de Bah· 
keıtr Kor Satıı:ı Alma Kom ayonu blnaıında yapılacnktar· 

S Enaf ve ıartları her rOn komlıronda görtilebllJr· 

6 ~ Taliplerin beilı bel8eler •• mu•~kkıtt temlo•tl• .. 
rını ba•I teklif mektuplarını (pollada Yakı recıkmeler .,,,r 
teber deiıldir.) ıhale Gaatlnde en geç bir saat evveline k•· 

dar lı.omfıyona makbuz ~ukablllnda teeltm truelerl Ulıd 
mu Hin olua\ar. 
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