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Gaf enko dün Ankaradan Hatay yak~n günlerde 
lstanbula hareket etti. anayurda kavuşuyor. 

Camhurreiıimiz baiiba .. R;manya Hariciye Na· Baıvekilimiz Refik 5;;j;;,. ;dan Parti Gur~-
zırını Y alovada ka6ul buyuracaklardır. bunda Hata;yın ;yakında lıatf olar~lı . ana;yur a 

Ankara, 13 (A.A.)- Ha · mitlerdir. Dan keılf laalk tarafıatlaa .·ııı·ha L e -'ece"inİ bildırclı. 
rletre Velrlletl Umumi Kl- Gafealro a.ura1la Tlrk •mimi tezalalratla alkıılaa· R Uı IS 
ttl.ı Nu•aa lıleaemeacfoilu matltuat mlme11tllertnl ka - mıılardır . 3 ~ Ankara, 1 (Huıuıt) --
•ıla Remen Hariciye Na- b•l ederek iki memlelıcetın Ankara, 13 (Huı••O - BIJlk Millet Mecllıl Parti 

zırı ıereflae Marmara kiı- Hariciye Nazırları aruındakı Üç ıGnde• beri mlıaftrimlz 
kinde .. lr 111• ziyafeti •er· ıirlımelere ald malumat lt•luaan Hay Gafenko, 
111ttır · •ermlıtlr B G f L ... ayan a eaao •• maiye 

Gurubu b•ıGn aaat 15 de 
Gurup Relıl Haaan Sakanın 
rlyaıetlnde toplanmııtar. 

lalsara, tJ ( Huıuıl) - Muhterem mlıaflr1er, rad . tindeki ze•at, ıaat 19 Ja 
Ş.larlml:ıule ltulunaa Romen yo eYladen ayrılııı eınuıa- huıuıl trenle lıtaabufa ha· 

Bat Yek il Ref ık Saydam 

llatltuat •lmeHlllert ıere- da caddede toplanmıt b•IU· (Sonu içindi aayfada) 
flae Aaadelu aja•ıı tarafın .................. =====-== .. .......,------=------==--===-! 

ilk olarak ıöz almıı; Hart· 

clye V "idil $1kr6 Saraoflu 
nun Remanya HarlclJe Na tlaa Itır zlrafet •erllmtıtır . 

Zırafette tisi •emleket mat 
ltuat •l••Hlllerl hazır ~u -
•••••ıtur. 

Aa.kara. 13 (A.A.) - ite 
•• Hariciye Nazırı 1. Ga · 
fe .. o Mlaakalit Vekili 8. 
Çettakaya tle lttrhkte ~u
ıln 16.30 da Aakara rad
•• ••rkealat ziyaret etmlt 
•• '-• •l•aMbetle Ankara 
ra.ı,... tuafıadaa ıerefıae 
~lr laaıuıi e1atıyea Y•mtıl•ıı 
tar. 

Gafenko de ref ıka11 •e 
•alyetlerlade bulunan ze 
•at •• Remen, Tlrlıc •e dı
ler ecnelaı matb•at •ümeı 
•lllerlala laaz1r bulundukları 
~ ... .,ı,at ıonunda Gafea· 
lıo Tlrlr •illeti•• httaben 
beraaatta buluamuıtur 
Muhterem •l•flrlerlmlz bl · 
fetle izaz edılmtıler •e bu 
•tada 1. Gafenke matbuat 
•i•e11tllerlal kabul ederek 
A•karaya Yakı ziyareti lla
u .. ııaraı lf ade eylemlt •• 
ll&t •••leket Hariciye Na
•1tlar1 araıında ıeçea 16rl1· 
"•lere aiti mal6mat ••r -
lllttlr. 

Radro lıtaıyeauntlaa 
•Jrdıılaraada catltlecle top· 
1•••ıt olaa kHlf Itır halk 
'-••fıatlaa mulaterem mlıa
fıt1 

1 
illa ıa•l•I tezahlratla 

- lsı1laamııt1r . 
8. Gafeako, •ti •e ••l

'•tlerı ile ltlrltkte ita ak-
:• ta Aakaradaa ayrılmıı •• 
•tlıJoada •erallmle t•1Ji 
~··•ltttr. 
1\ A11lıara, 13 (Huıuıl) -
C .... ,. HarlclJ• Nazarı 

4~1••1co, Mlaakallt Vekili 
~ 1 Çettaka,a ıle birlikte 
•ııa ıaat 16 30 .la Aaka

"' r el •t • Jo ••rkeslal ziyaret 
L ••ıtır. Ratlro eYI Hnat· 
•ltla 

rı tarafındaa MJID mi . ._,,, f 
I tere ine lııuıuıl a.ır IN'O· 
p '•• tatbtk edllmlttlr Bu 
toı''•cla a.... • .. laur 

::7'-ı ile Tlrk ıarkılan 
•••rorcl•. 

, .. lauı•ıl prelr•• Bap 
-=. 8-Jaa Gafe .. o il• Re· 
..... ,. •• Tlrk •atltuat 
1c., -•11ıller1 tarafı•d•• ta· 

edll•ııur. 
, '1ıtealsıltea Gaf .. k• rad· 

-~ 11• lıte1aaatta ltuluam•ı· 

lıle..tırler ratly• ••l•M ............ -··-

Danzig meseles; nazik 
bir saf haya girdi. 

İngiliz Hıriciyı Mızın, Aiiİİİnyİ Dınzillııalııindı 
~uıııt iıtimıl eltili tı~dirdı ~arp çıkıcığım siylıdi. 

Dınzlgdtn bir görünıış 
V arıo•a, 13 (Ratiye) - mobile bıadlrllerek ıehlr 

Daaztıde •azlyet karıımata J harlclae çıkarılmıı •• da
ltaılamııtar. 1aktaa 61Gme hallae ıeU. 

Şarki Pruıyadan Danzlje rtldlktea ıoara yol •rta11n· 
ı•P• Alman zabata memur- da terk edil mittir. 
lannıa, ıllah11z olarak lau · AlmaalarJD Bohemya ile 
tladu ıeçtlklerl halde, btll· Mora•rada tatbik ettikleri 
laare Danlı ıokaklarında metodları burada da tatbtk 
plrealab dolaıtakları ılriU- et•eie baıladıkları tala•ln 
müıtGr. etltll1or. 

8a ıia, kab•edea al.nan Allkadarlar, Daazlı •e-
Peloayah i»lr memur Al. aeleılnln renldea aaztk bir 
•anlar tarafıadaa bir oto- (Sonu d6rdlacQ ıayfada) 

Almanya 
•I a t• 

Slıııkyıyı kırıı bir hıre· 
kıttı ıi ~ulıııık istirır? 

Turkkuşunun 
lstanbuldaki 
göaterileri. 
lıtanbul, l J ( Haıuıl ) 

zm Gafenkonuo ziyareti do
laylılle me11ul bul••maıın -

daa b•ılnkü celaeye lttlrak 
edemly•ceflnl. ena •eklle· 

ten lııeyetl umu•lye•I• ıa
bınızlıkla belrledtfl Türk 
- Fran11z ıörlımelerl hak 
kında bizzat iaalııat •ereee

llal bildirerek Hatay meae -
laılnln bu ılnlerde tam bir 

anlaım• ile nihayet bulmuı 
o1aeafını, H11tayı• aaaYata
Da pek yakında kati olarak 
lıa •oıacalını umumt laeyete 
btldırmekle' bıhtı,ar olacajı 
aı 161lemtıtır . BatYelrlltn 161: 

dan bir görünuş 
Jskendtrun t"e bu ııte bilylllr f aaltyet 

kil alk•r ,. c 
lert tlddetlt we ıOre ye rayntlerl 16r6l•D um-
larla karıılanmııtar· harlyet bükOmetCoe, Baın· 

M6teakllten bu 1111•••
9 

klllmlze 9 e memleketin dal· 
betle ılz alan Kocılll E-=~~ mi koruyucuıu muzaffer Tlrk 
buıu 8 . lbrahllD• orduıuna Hatay namı•• 
Şefimizin ylkeek bltıraııbnı mlnaet Ye tllluanlaranı tfa-

•- ıoar• u 1 ll-hftrmetle an.lıat•• d l de edea ve hararet e a • 11· 
d o ayı 

mu•affaklyetler eD h lanın bır nutuk lrad etmlt· 
oaun yeıAoe laaleff o:ılu - teü 

DOD • tir . 
rem Mı lll Şeff111lz 

Tatare•lıo Pa- lngiliz-Alman münase 
ri• •efaretinden b . kişaf edebilir mi? 

cekildi mi? atı ın --- -;-;- . 
' r b ı-;-n---ılıınyi ilı ıüzı~aralerı gınımek ıstı-

yll ar aynı . . .dd 1 L 1 .a 
ıasi llUhılılıl parıısıldı ıı ıl ı ıarsı anaı. 

B. Tatareıko 
P~rlı, 13 (Rıdy•) - Ro-

manyanın bura eeflrt Tata
reıkonun lıtlf Hını Yertllfl 
tlylentyor. Halen Balrreı 
te bulunmakta olan aeflr, 
•eda etmek Gzere buraya 
ıelecekttr. 

13 (Rad1°) -Londra, 1 Avartı 
Baı•ekll Çember ayn, 

1 
tl -

b 8oak6 ç 
Kamara11oın u bt lbahtrl 
maında Thetl• ta • 1 ı 

tt bu u•
halduodıs beyao• • ap••" 
IDUf ye tahKılır•t y 1 

• bır koml•JODUD 
üzere huıuıı u koaıtıyo· 
teıekkftl etUi1• b k" b Lt 
DUD klb i>urada yed a L il 

e ere• verpolda içtin>• 
zım ıelen tabktkatı yap•c; 
lanı ve bir kaç hafta ı ~;le e 
raporunu •er~cellnl 1 

mlıtır . 6t 
Çemberllyn. bun~hlDke:-

aktp cıhanıu•ül ıu 1 ' d ıu• f eraaıı bak kın a 
.. .. ceY•P 

ıoran bir m• u 
le bl koafe •erirken, blJ r 

ranı için la6ıa6nlyet llzım 
oldatunu, dll•r de•letler 
tarafıada• rlıtertlecelr te 
•aylle 1 are, lnıtltere•I• 

R Eı • bu koaferanaı memnualyetl• 
Omanya ÇI• karpb,ac•I••• .a,ıemııttr. 

L.. BaıYekılln ba 14slert 

B. Çembtrldyn 
il•I ılylemtt •e ıtdcletll 
müaakaıalar baı göıtermlı · 

tlr. 
Londra, 13 ( Rad,o ) Aa 

BaıYekJI Çemberllra•• -
ıle ••••k•reJe maDJ• 

m8temaFfl •6rODmeıl Ye 

Varıo••· 13 (Radyo) -
Buıt• ta yarelerlle beralter 
buraya ıelerek ılttca eden 
iç SloYak ta1areclıl Al 
•••Y•••• buılaler4e Slo
•akpaya aıker yılclatıaı •• 
Sle•allya••• pek yalsı•d• 
Almaalar tarafında• lfıal 
etltlec•flnt haber ••rmlıler· 

lif imiz 8'/JyiJR herta• •abahf ••"••1•r 
11 Tayaredeo mlrelrlrep ola- ı l /ı 1 .J. cenaln•Jan ııddetll ltlr ıO 
rak memıek•t •<=••el• .. ,.- E çi ; 011111. raııa k•P•·• Y•= • tk••c• 
hata çılıı:a• T•rkku,. fdoeu Aakara, 13 (Huıaıl) bir mantla •I yar?• Setleri 

bu h••••ta seçe• hafta 
AY•• Lmaraaıada lteya · 
natta b•laamaaı, muhalefet 
parttıtnde ıtddetll Itır l•flal 
., •• darmııtar. M•hallRer, 
bu ılbl lteyaaatla Ruı- la · 

tlır . 
Tayarccller ıerbeıt bıra-

lnl•ııtar. 
Allka4ar mehafıl SloYak 

tayarelerlnl• 9er4ilfl lau lıaa 
._eri ehemmiyetle Ye dik

katle karııla•ıtlar4ır · 

.tee Y eıllkay.le halka •ÇUi T•rlrtpe•I• Balrreı Elçlllil ylkıelmele baıl••11tır.Slpl
a6tterllerl , ...... tır. Çok eı,ık Elçllli• tah•ll etltlmıı ker, .. çl•lrle ıatfzamı mu 
erke•.i•D laalk y etdlr6re tir. hafa sa edebll•lıtlr V 1 t 

Muhaliflerde• • 1 ••· al11a etmel• ltaılamııta . Sa· Elçi Hamdullala Swphl ı baıYekll• hOc•• etm 1 •e: 
at 14 de baıhyaa ha•• ılı- Taarıl•er llJlk El91llkte - Galiba ılrıacl Itır Ml-
terllerl al&ka ile takip ..ıtl - ı....;lp;..k_a_ed_ll_m,_ı_ıt_ı,_. _____ 

1 
Dlh hasırlamak lzere So•· 

mlıttr. Bllllııere paraıltle ••Yaffakıretle blrltlrtaı ta· yetlerle mlzakenlerl uAh 

atlamalar, pllalrlerlD akre- kip etmlıtlr. yerau•u•· 
ba1I hareketleri, alçaktan fil• yarın ıaat 1 4e Bur· Demtıtlr. 

L ..1 ..1 L Baıyektl, a.. ıklerl• Val· 
uç•ılar, •otlrll layarelerle ıara ,a.& .. e•, •••• •a •••• _.J 

k t••• lale•• ...... lıt .. ı -
1apıla• akrea.aıl lıaareketlerl ••.aertlerl F• .. c• tar· 

1111• •tbakenlerlaıa •I · 
t .... ır oldufa8u deri ılr
mektedlrler. 

Sabık Hariciye Nazırı 

Eden, Raa-laıtllz mlzake
nlerlnla t .. lalalre utramaıı 
kerflyetlal iyi kartıl•••••t 
•• bu •lzalrerelerln bir an 
•••el bttmeıt lazım ıeldlll
•I ılrlemlıtlr. 



SAYFA ; 2 

Sınai müesseselerde açıla
cak mesleki kurslar. 

Bu hususta hazırlanan nizam
name mer "yet mevkiine girdi. 

da. en az altı ve eu çok ou 
iki ey devam edcır. Bu ırı(id 

Sınai mücneıelcrde ve 
maden ocaklauında mesleki 
kural r açılman hakkında 

bıazırlanan nizamoııme reı · 

mi ıazetede neırolunmuı 
ve böylece meriyd mevkii· 

ne ıılrmtıtlr . Iıçtlert ve it 
yerleri ıablpleriol bılbusa 
allkadar ~den bu nizamaa 

ı dctler mah llio en yüluek 
mOlktye amirinin teklifi ıl 

meyi aynen veriyoruz: 
Madde 1 - Bürolıırındn 

çalııao memurlar hariç ol 
mak Ozere bir aenede kul 
landıiı lıçl ve müıtabdem· 
lerln ıay11111ın ıiiındeltk 

•Hatlıt yüzden fazl ol n 

maden ocalllarJle Teı•llcf 

Saaayl l:aounueda tarif edl-
len 11nai müe11Heler bu nl 
~•mname ile teebtt edilen 
eıHlara ıche meı\elıi kuu
lar açmakla mCUıellefttrler. 

Madde 2 - lıçl ıayııı bl· 
rlacl maddede ıöıterılea 

miktardan aıaiı olsa bıle, 

kuraa ıldecelderlnden kata · 
deceklerl meaafe lkl kilo 

metre dahilinde olmak ıar 
tile, aynı unaylden birkaç 
müe11Heye ıahlp olanlar da 
meılekl kura açmaia mısc· 

burdurlar 
Madde J - lkıact mad

dede göıterlien meıafe da· 
htlınde bu~uomak (izere 
ayol ıanaylde menıup mü
e11~1eler müıterek lıura aça

bıllrler. 

Madde 4 Müuaeıelc 

rln kura açmak rnükelleHye. 
ti kanununun neırt ıeneelne 
telıaddGm eden takYfm ıe -

11eıt içindeki vaziyetlerine 
ıı>re tayin oluaur . lıçl aayı· 
ıı ttlbartle kanunun tatbl 
ktnden ıonra kanunun fÜ

mulü dııında müe11eıol~rln 

n.zlyetl bu halin tllhadd6ı 

ettlil Hneden ıoora ilci tak· 
Ylm H•eıt nlhayettndekı it 
çl ıay111aa ıare teablt olu 
aur. 

Madde 5 - Kuraların 
tedrlı Ye ıdare murafları 

mde11 ae nhıp!erl tanfından 

tediye olunur. Müıterek 

kun teılıl halinde murAf 
her mile11eıenln tıçl Ye müı
tahdemlerJnln adedi nlıl.e

tınde plmak izere takılm 

edilir. 
· Madde 6 - Sınısi müeı 
ıeaelerle mııden ocaklarının 

ıündellk Yatatl 1191 miktar· 
lan it cehellerf ne ve kaou 
nen tutulma11 mecburi olan 
defterlerdeki kayıtlHa Ye 
lüıum görüldüiO takdirde 
ayrıca yapılacals tcdkılderc 

16re tayin olunur. 

M dde 7 Sınai mü es· 

ıeceierln aördüklerl it lttba· 
rlle ayaı olup o!mııdıkla rı, 

mlie11eıenfn bulunduğu ma
hallin en bihük mülkiye 

imlrt tarafından tayin •e l.k
tlı t ·ı ekli etin in te &vthtle 
teıbtt olunur. 

Madde 8 - Her müeeıe 
ıede cııeı tUbartlc çırak, 

·klllfa ve uıtalnr ~çln blribl · 
rlnden avrı künlnr açılacak 
tır. Aocalc müe sc ec lo s ı n i 

mahiyetine göre lktlcat Ve
kaletinin muvaf euatlle bu 
kunlar btr leıtırılebı ltr 

Mt.dde 9 - Çırak kuu
ları o.nal ncvller&ne röre en 
az blr ıeoe ve en f z la aç 
ıene, kalfa ve uıta kunları 

lktıaat Vekaletince tayin 
olunur. Bu kuularda tedrl 
a.t , çalıımo zamanı dıııada 

olmak üzere haftadn ancak 

altı ıaattlr. 

Madde 10 - Kun proi· 
ramlarıaın eıeıı mealelıl 

bllgl derıl erldlr . 
Madde 11 · Meılekl btl · 

ıtlere tahılı edilecek kura 
aaatlerlnfo en as fiçte tklıin 
de müe11eaenln f f mevzuu 
ile doğrudnn dofruye alaka · 
dar olan tekaolcıjllıt deraler, 

dlferlerlade de umumi meı 
lek bılıtıt dereleri ıörülebf 

l ır . 

Madde 12 - Meeleki bıl 
ıtler ıunlardır: 

A - Umumi meılek bıl 

ııler& . 
l - Sanatın icap ettlrdt

j& derecede l'ürkçe, he1ap 
ve heodeıe, umumi Ye meı· 
leki ııhbat kaideleri ve 

yurt bil ııtıi. 
2 El iletlerl, reılm 

okumak ve yapmak, perçlu, 

,kama, clvata ve umumi ele· 

maoları. 

3 - Demircilik, kurıun

culuk. çlokoculuk, b•kırcı

lık . 

4 - Demir, alüminyum, 
prio9, tunç ve eımıalı made 
oi kaılitaların dökümc61üifi . 

5 - T enlyectllk kaba ve 

Jace) Ye çllloıirltk, tc.rnacı 
lak, demlrcılık, freztclltk ve 
madenctllk «meta için» 

6 - Elektrlkçlİlk «Enı

talaıyon Ye motör» 
7 - Mı.ıklnlıthfc ft::>tu 

yoner ve m6teharrik maki
ne ve teel•ah için » 

8 - Lehimcilik n kay 

nakçılılı cı.her ıekılde» 
9 - Doğramacılık, ma

r aoıoz. uk, mobilyacılık Ye 
modelcilik . 

10 - Dıvarcılık •e em 
ıalt tıler . 

11 - Boya ve madenclltk 

ve emsali ııler 

12 - Sıhhi teıleat • lıl• · 
ri. 

13 - Malzeme dereleri 
«müe11uenin mevzuuna uy. 

gun ol<ırak » 
8 Meıteki ıhttaaı bıl. 

rtlerL 
Meılekl thtlıH bilgileri, 

ıın3l müeauıderde yapıl · 

makta olan lılerf n her eaf 
hHına Ye kullanılan ham 
mftddclerlo tam mamdt ha 
llne gelinceye kadar ıeçlr

dıklerf bütün tahavvüllere 

aittir. 

Yukarıda yazıh mcelek 
denlerl QÜeasoıenln meıgu . 

lıyet aabuıle ııliknlı olan

lardan lbtlyaç ntıbetinde 

tertip ve tenzil olunur. 
Madde 14 Kuu c.ıçmak 

la mükellef bulunen her mü · 
eueıe sahibi bu oizamna 
mede taytn edilen eaıı.clar 

dahilinde, mü~aseı~ıtDde açı· 

l ft cak kurahuda tıttblk edi
lecek btr derı müfredat 
proğramı hazırlıyauık en 
geç bu nlznmnamenln merl 
yet tarlh•nd~n Hlbarrn iki 
ay ıonra İkUıat V ~klletıoe 
ıBndertr. lktınt Vekaleti bu 

TÜRK.DiLi 

Dairelerde halQ 
k kolaylık gös

terilecek. 
V altmlz Recai Güreli da· 

fre müdürlerlle, kaza kay 
m kam, nahiye müdürleri 
Ya11taalle bütün Ylll1et teı 

kllltına m6hlm bir tamim 
glndermtıUr. 

eledye in 
ıağlar hakkın
da i takibatı. 

Karaman köyGntlen Adıl 
adıacla biri di Y•i pazarın
da halka mahlut tereyafı 
ıathiı tddıaatle y kalanmıı
tar. 

Adilin bir ay e••el ıattıfı 
ya llar Belediye tarafından 
toplatılmıı , tahlil için Anka 
ra merkez lufı11111hha ml
e11eaeılne aönderılmtıu. Ora 
dan ıelea rapor netlcHt•de 

' il rın yan yarıya ıulu 
Ye fireli acı Ye çok aıitlt 

olduiu anlaıılmııtı. 

Bugün -
K zıl nn iştirak il o 
atletizm seçme musa~aka

ları yapılacık. 
25 Haziranda Buraada ya 

pılacak atletizm müıabaka. 

larında bölıemlsl temıll ede· 
uk atletizm talumını aeç 
mek Qsere kazalarıaua:da 

temaylz eden atletler daYel 
edtlmlıU. 

Bug6a ıaat 17 de yapı

lacak olaa aeçmelere Ayva
lıktan 6ç, Bandırmadao iki, 
Gönenden •e Edremittea 
birer atlet lttlrak edecek-

V alı bu tamlmlade halkın 

itlerini• ıün6 sününe ıittl 
lerek ı0r6ncemede bırakıl. 

mamaaını, bu ıuretle halkın 
bObumate ve memurlara ol
an itimadının bir ILat daha 
arttırılmaııaı tıaret ederek, 
1 rek Yekaletlerle, aerekıe 
vıl&yete ald olaa mubabera · 
ha en luıa bir zamanda ne· 
ttcelentllrllmHlnl ve ceYap: 
ların ıeclktlrllmemeslnl, alul 

Daha eYTel elli lira para 
Ur 

cezaıına çarptırılan aynı ıah-
BuaQn yapılacak müaaba . 

kalarda iyi derece atletler 
25 haziranda Buuaya ııde 
ccklerdtr. 

ı takdirde müıebblplerlnlll ce · 
zalandmlacatıaı ltıldhmff 

1 Ur. -Daimi (ncümen toplantısı. 
Daimi Vilayet Eaclmeol 

mutad toplantı11nı V alı Bay 
Recai Güreltnta baıkanlıiın · 

ela yaparak, Memleket Haa
tahaneatne ııtma Ye ffrengl 
ıliçları tçt• a va111 Yerllmeal 
Ye Vilayet Ztraat babçealDe 
lüzumu elan malzemenin 
alınmasına k rar vererek 

toplantıya ıoo vermfıtlr 

Oç. ıyhklır veriliyor. 
Eytam Ye malCıllertn üç 

aylak maaılarının dünden 
ati baren •crtlmealne baı 110 • 

auıtar. -
t ~oşulin 18 hazır n 

pazır günü yapılac k. 
Her yıl ıehrlmlzde yepıl· 

makta olan at koıuları önü
müzdeki pazar ıunü koıu 

alaoındrı yapılacaktır . 

projramlan tedklk lle tadı 

lea Yeya a7oen k&bul Y" taı · 

dık ederek iade eder. Mü
e11eae ı~htbı müfr~dat prej 
ramını bu müddet içinde 
göndermezıe İktind Vekile · 
ti hazırlayıp ıönd rlr. Mü
e11eee aahtbi ıöncıerllecek 

preir•mı aynen tatbik 
eder. 

Madde 15 - Öğretmen -
lerl aıağıdakl vauıfl rı haiz 
buluaaalar ara1todan ı çi· 
lir: 

A) Türk vatando.ıı olmak 
Yeya ecnebi ise kecıdfılne 
daba evYelce memleketimiz 
de çalııaıtı müıaad~ıl veril · 
mit olmak. 

B) Verect!gl d rtıtn müte· 
ha11m bulu dujunu lubult: 

f yao tr vealk He lıbat 

etmek. 
Madde 16 Mfte11eıe 

ııD dün de yal paznrında t~

aekeıer içinde J•i eattıiı 
ıörGlmüıtür. 

Bu yatlardan da fftphe 
ecltldıttndea Beledtyee.e hak· 
kında takibata batlaamııtır. 

Plyaaada bozuk ve hılcll 
yaj ıatrsnlar takip edilerek 
ıtddetle ceHlandmlacaktır. ... --

Bir tayin 
Çaiıt nahlyeıl tahrirat 

kitıpl l ilnden tnhtlal eden 

yere lo llrn maaıla Hnlıl 
Meacıojlu tayin edılmiıtır . -
Adliye mensuplanmn ha

kemlik ücreti. 
Umu i , mülhak ve huıu · 

ti bGdcelerle idare edılen 
daireler ve belediyelerle Hr· 
mayeıinln tamamı de•let 
veya belediye v 7e hunui 
idarelere ald datre ve mü · 
e11eıeler araeıuda tahaddüı 

eden ıhtıllflarm hallınde ha
kemlik ede!n adliye menıup· 
ların1a hai<emhk ücreti ala
mıyacalc.ları kararlaımııtar . .. 

Bir tecavüz iddiası. 
Eje mahalleslnd~n Sarra 

Ye Ahmet adında lkt ILtııntn 

15 yaılarında Hayrettin adıa 
da bir çocuğu rakı içirmek 
brıhan~ıHe kara ıötürdülderi 
ve orada teca vftzde bulun 
mak lıtedlklerJ tddta oluu-
muıtur. Pollıe yapılan ihbar 
Qzeriae Sırrı ve Ahmet ya
kalanarak meıhud cürCtnler 
mahkemeetne vertlmi tir . 

~akı ila yarılamış. 
Evvelk! gün kahvede bir 

aiız kaviası netlceılnde Or 
luın adıodl\ birinin Edirnelı 
l'&ı:etl çaln ile omuzundan 
hafif ıurette yaraladıjı ıt· 

ki.yet olunduiundan t hld 
kata baılanmıftır 

Bir gencin ölümü. 
sahibi kun müfredat proi. Genç ıporculerımızdan 

ramlarınm mu11affokl yetl ı Ayeti Ş!lylao bir seneyi mü· 
b ir ıektlde t atb iki tçın teccvlz bır zamaodan beri 
lüzumlu 2örülen ııltıt ve çekmekte · olduiu hıutalığın 
ed;Yatı ve makl'uıelerl v . dan kurtulamayarak evvelki 
berıı::yl hıtzırlsm•~· ve kurı· aün tedavi edtlm'1ktc olduğu 
lara devam ed~nlerln fatih, İzmir Entanlye hıutahnnesınde 
de edeblleceil bir fekJlc1e gözlcr!ni hayata kapamı§tır. 
tertip ve tanzim etmefe Bu r~nç ıporcunun ölü 
mecburdur. mü ark daıll\rı arumdn de 

Keza m6e11eıc aahlbt kura· rfn bir t~e11ür uyandırmııtar. 
lana açılacaiı ve amcı\ den . K.ederU ol!eıılnc ve cırke · 

(Sonu dördüocd 111yf ada) ı daılarına bat ınğhiı dtlerlz. 

~# 

ilk okul sergi 
ve imtihanları. 

lUı okullar talebealnln deu 
yılı ç•lıımalarını ıöıteren 
it eerıtlerl halka açık tutul· 
maktadır. 

Her gün halk taraf ındao 
aezlimekte olan aerıtler 
yarındon itibaren ltapına 

calııtır . 

ilk okulların ıon ıınJfla-
rının 5 bazlraodan beri 
den.m eden mezuniyet tm· 
tlhanları iau gün nellcelene 
cekttr 

ikmale kal11n taJebenln 
lmtıhaoları da haftaya ya
pılrıcaktır . - _,, 

Yeni devlet orman işletme 
talimatnamısı. 

Ziraat Vekaletince yürOr . 
lükte bulunan orman lılet -
me tallmatnamealaln yerfne 

aeçmek üaere yeniden hu:ırla 
nan orman tıletme talimat 
nameıl icra Vektllerl Heye · 
tincc kabul olunmuıtur. 

Talimatnameye göre dev· 
let orman tılemeaı; ameaaj 
man plaolanna Ye lktlaadl 
icaplara aöre ııletme mınta-
kaları dahilinde kat ı yat, na· 
kllyat alım, ıatım yapmak, 
ftdanl&klar tcslı Ye tdame 
etmek, al}açlaodırma yapm 
ak, ağaç haatalıklarile nıüc 
&delede bulunmak, her neYI 

•mellyat, tathlrat, tealıı.t ve 
fnıaat He tamirat ve bu it· 
le re mütealltk ve bu tı lerın 
teminine matuf bütün mua . 
melit ve me111&tyl baıarmak 
maluadlylc kurulmuıtur Bu 
ıaretle devlet tarafından tı-
1 tUecek ormanlar ehemmiyet 
vütıet Ye tktfaadl lhtlyuçlat 
ıöz öoGode tutul"rok orman 
umum müd&r üjünüo tokhfı 
üzerine Ztraat V ckaletınce 
tayin ve tcıbit oluna.cRkhr 

Devlet ormao tıletmeat lı 
uhulatıoı ham vey11 yarı 

mamul bir hıldc plyneayı:ı 
çıkarır, vazlyetfo ke.p etUrdt-
ai abva Jde Yl5 orman umum 
müd6t lüğiiccc luzucnlu gö · 
rüldüğü takd.rde f b rıkalar 
tesis •tı kereatc tmal edebi· 
lecekttr T"lfmctn m de mü· 
tcdnvil sermaye, mıntaka 

ıef lıklerl iıletme ve muha 

ıebe tılerl, mübtıyaa ve a&hf 
tıt rl haklundfol lıiikümler bn
lunmaktadır. 
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Hava Gedikli 
okuluna talebe 

alınacak. 
- Genelkurmay Baı · 

kanlılının tenıiplerlle Türk · 
kuıu ıenel cllrektörlli6n6n 
emri altı•da bu yıl açılmak 

ta olan baya iedık:lt hazır · 
lama yuvuına o.ataokul me
zunları alınacaktır. 

2 - Hava ıedlkll yuva· 
ıına ılrmek lıtf 1enlerde ara
nacak belit baıla ıartlar aıa
iıda ıöıterllmlttlr. 

A - Türk •lmak, aauı 
•e babaıı Türk Ye Tiirk ıo
yunrılan olmak. 

8 - Bekir olmak yaıı 
en az 16 en çok 18 olmak 

C - Sallık durumu UfU 

culuju elverltll olmak 
D - iyi hal ınhlbt bulun

mak. 
E - Ana •e babaıı yok. 

aa, velisinin rlzuını ıöıteren 
vazıh adreıll •e1tka 16ıter

mek 
F - Ha Ya ıedikll hazır

lama yu•uını ye hava okul 
larıoı bltlrdıkten ıoara haya 
birliklerinde on iki yıl baya 

ıedıkU erbaı olarak Yazlfe 
ıörmeil taahhilt etmek bu 
taahhOt ıedıklt hazırlama yu
vaeına ıeldıkten Ye bava 
aajhk heyetınee yapılacak 

kati muayene tyt netice Yer
dikten ıonra masrafı Türk
kuıunc.a ödenmek ıuretlte 
yapılacaktır. 

3 - Gedikli olmad•n 
evYel Ye olduktan ıonra 

alınacak ayhk ve tayarecl 
zamlarının mlktarlartle dı-

ier eıaa ve ıartiar hakkında 
daha fazla malQmat almak 
lltlyenler ortaokul, ISıe •e 
lılltür direktörlüklerine as
kerlik ıubelerl baıkanhkla

rına Tür il Ha Ya l\ urumu ile 
Türkkuıu ıubelerlne 16nde
rlleo matbu broıGrlerl ıöre
blllrler. 

4 - Knyıt muamelttılne 

30 haziranda ıon •erilecek· 
tir. Lazım ıelen ıartlArı hal~ 
olduju aörülen gençler te• -
muz ayı ı,ınde Aokarada 
Türkkuıuna ıeTk edilecektır . 

5 - Haya ıedıklı hazır· 
lama yuvaıına girmek ııtl -

yen ortaokul mezunları k•Y · 
dedllmıek üzere Türk Hav" 
Kurumu ıubelerlne mClraca· 
at etmelidirler. 

Köy ihtiyar meclisleri
nin salahiyetleri. 

Köy kanununun, köylüle· 
re taalluk eden 50 lıraf• 

kadar lhtllaflı itlerin alak• 
lılarını beyhude mur f!ar· 
de.o vikaye ve ftl t~ıhll ba· 
kamından ıulb yolujla hal 

•e bir karar" bağlannı••• 
0.1al'9adına fttlnad eden •• 
o ıuretle köy ihtiyar meell• 
lerlDe salahiyet vererı ın•d · 
delerinin bazı yerlırde yarı' 
hı muamelelere yoi açtıl1 

görülmüıtur. Adliye Vekil• 
U bu buıur.tı. teıktlatına b1' 

tamim ycparak köy kaPıJ · 
nlyle köy ıhttyar macltıletl"' 
oe rüyet ıelihtyetl tanın•" 
davaların mahkemelerde bd 
kanunda tayin edilen t•tı; 
dıtler nazara alınarak rD1' 
edllmaalnl blldlrmlıtfr. · 

( 
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Totaliter dev
letler ve islam 
memleketleri. 

Yazau: .Andrc CJot 
La Trlbane dts Nations' dan: 

«Tirklye •• Mmrda Alman 
•e ltat1an nüfuzunun azal 
dıiını 16rlyoruz. Buralarda 
bitin t•htr çarelerine raj 

••n t•&allter de•fetlerjn 
ıa1retlert .,oıa ıtttı. 

Irak, Surl1e, Ftlııtın Ye 
Şarki ErclGa ı•llı Arap mem 
leketlerflMle tle 6yle Y al•ız 
I• fark •ar ki, T6rktyede 
•e M11mıla Alman. ltalyao 
alfuzu 9ok zayıf bir dere· 
cedeydl. Halbuki bu Arap 

••mleketier.le pek az btr 

•••an •••elt•e kadar f •ti•· 
... Ye aae1onal eoıyallzme 

lıarıı k•Y•etll bir cereyan 

baıla•ııtı •• Almaaya tle 
ltat1aaın buralartlakı pro · 
P•iantlacıların malalrane 
bır ı•kllde temin ettikleri 
••eatalar da çok kuY•etlly 
rlı. · 

O .. al.le bu 
••llebı ne? 

lrnayutluk mısılesi: 
Hepıl•clen eYvel, Araa

Y\ltluk meaelHI. İtalyanın 
Anupatlakl tek müıtakll 
•lıltlmaa memleketine hü
cum etmeıl lıllm memleket· 
leı•nde m(U .. lı btr &nftal 

uyandırmıthr. Bu zalim laa 
rekeua aktılerl .. enüz kay
belmamıı Te Hındlıtana ka
dar uzamııtır. Geçenlerde, 
Benıal dahiliye nazırı Sır 
k~ Hlzl Mudrl İtalyanın 
bu taarrzuDu, beıertyete, 
•dalete •e mılletlerara11 ka 
bunlara kartı menfur bir 
«cı•ayet» ıe'6lıode tavaıf edi 
Yordu. 

Mthur de'9letlerlnln en 
•l•tlf tnraftulan hile buıün 
A.l1raanyanın •e faılıt ltalya 
9'ın emperyallat DHllıHtları-
111 •çıkça ıörerek onlardan 
Ylz çe•lrlyorlar. Mıtırda çı 
lıran "Keıkıl. mecmua11 
l•çenlerde bır yaz111nda 
ll1le diyordu: 

«İtalya btze kftrıı beale 
dııı ıevg'den bahıedlyor. Bu 
"-•rhe.l.&e, Arnavutluğa veya 

r,•bluııarptalrt mlıliman
l 
., .. lcıuıı aöıterdlil aeveıye 
b . 
•tazn bır ıevıı o lacak hal 

h1aın bütün dünyayı eide 
•t .. •lt lhttraıını beılemedtjl · 
ae ı .. ••aa Yarma acaba?» 

T rabluıta, Muıtollaiye tı 
il.. kılacuun verllmeıl kim· 
'•1& kandırmadı ve btlaklı 
itil,. hlmlyet ve kuvYetlnln 

tı•••h olan bir ıcyl bir ki· 
fttı k 

il endtılne maletmek lı 
telb 
d •ıt nılhnlnlerl fena hal 

• lnfı•le uirath, Mu11olı. 
llhı b 

' tr aktör6n rolüne ben. 
lly 

1 '" bu hareketi bir propa
•nd 

bı, • •ıuıtuından baoka 
l•y deiıldı Ye bDtGn Al · 

~~il - lhılyan propaf andaaı 
Ol f eaa bir makıat güdü · 

torclu 

-•ksıt1arı açıkca anlaşılan 
Propaıandalar: 

ı, 4•aplar tuukla, tatlı ıCSz 
lıı;lde -edilen zenciler de· 
lı lr Şarlchlar, çok lıabet · 
.,,'-'\ahalcemelertle lt•l1anla
t '• 41111anlaraD autukları, 
"'"t okıarıcı ı6slerl ve lae· 

dtyelerl altında nelerin atzlı 
olduiunu anlamakta ıectk 

medtler. Slmıarların, profe
ı6rlerln, ı6zde 4<kültiir» be 
yetl~rjnln btr lld ay içinde 
btUln yakın ııukı lıtlll et· 
meal nihayet Arap mehafı. 
itala endtıeıtnl uyandndı . 

Baldın •on Schtracbın Şa 
nu Ye Beyrutu bfr 1ayfjye 

yapmak için göıtf'rd l ii larar 
Göbelıle M•reıal Balbonun 
M111r ae1ahatlau, onların ho 
ıu•a gitmek •ıtediklerl kim· 
aelerl bılaktı kızdırdı •e ıon 
'kisinin ıöylediklerl ı:ddeth 

•e pata'fahız ı6zler nihayet 
en körlerin bile gözlnü aç· 
ti. Meaell Maraıal Balbonun 
M11ırda fiç gôn lcaimaaı her 
keti, kendi aleyhine çevir · 
meye klfl ıeldı 

Nazi propaiandalarındaki 
açılıı: makıatlar kln.11enln gÖ• 
zünd~n kaçmıyor Meıell, 

Arapça «Ahi11allh>) mecn.ı u 

aaı daha ı~çen ıüo ıöyle 

yazıvordu 

«Alman propaganda nazı· 
rı Göbbele 25 bin Almaoıa 
müııtüman olacağını ilan et
mlıtt . BüHin dünyadaki mOs 
lümanlar ıuehHına bu ka 

dar gentı bir m6nılnln daba 
karıımaaındao memnun o
lurlar f Bltat bunun Nazi 
propslanda nazırının alzm 

dan tlAn edilmeal bu kl\r 

deılertn hüınü nlyetlerJnden 
bizi tüp heye düıibüyor . Gö
zümüzün önünde onlar, ıl · 

lihlGn ile cepheleri tle bir 

aıkeri ıef en~ g6ndertl mek 
üzere hazırlanan •e bir emtr 
le Jola çıkarıl an bir alay 
uker olarak canlanıyor 

"Napolyon, Phılhy, LAv

renı bile öirettl lıd , hazan 

empery lıat gayelerine vu 

mak için hıllm dinine glr 
meil fln kısa sayıyorlar Fa 
kat buıün miblGmaoların 

eaklden daha fazla ıö:z:.lerl 

açık; beyaz tıre ile dUıllmiı 
bu çeıit manenala rı derhal 
fark edıyorlar . ,. 

Dığer taraftan öğrenlyo · 
ru:z:. ki, Yalun Şarkta Alman 
ca ve ltaly.anca ynpılen rad · 
yo neırlyall da, beklenddi
ilala tamaınıyle zıddı bir 
netice vermlıtlr . 

Hu1Aıa, t"'ktaki Alman 
lta!ynn p t opaianda11 akim 
kalmıt bulunuyor. Bu Roma 
ile Berllnln de kabul etmeye 

mecbur olduklan bir haki · 
kattır . 

Şarki Akdeniz birliği: 
Türkiye ile M111r iki b6 · 

yük Şark devletidir ve et
rafmda bQtQn Arap memle· 
ketlerinin döndüitl bir mlh
Yer tetkd etmektedir. 

Bu memleketleri blrlblrlne 
bailayan liri mlıak Yar: Rırı 
Saadabat mlıalu (TOrklye, 
lran, Irak, Afıanlllan); dı. 
jerl de Arap mlaakı (Suudi 
Arablıtan, Irak, M111r Ye 

men, Şıırkl Erdüa.) 
Ne derleue dulnler, ek . 

aerlya blriblrlne zıd olan 
menfaat ve hlıler~ raimerı, 

Şarki Akdeniz ılyaıetl bir " 

TORKDILI 

Sosyal terakkiler: 

Şimal Kutup dairesi 
ötesi de yeni şehir er. 

Sovyıetler Blrl tiinln hıma· 

mtyle olmalfnde, kutup de 
n!z1eılne uhtl on mil yon ki 
iometre murabbaı ıenlıliğln · 
de bü;•ük arazlı! •ardır. 

Uzun zamanlar 111ız ve he
men hmaınlyle gayri meıkün 
olan bu arazi, h ulen, baıtan 
b3f& değlımlt bir vaziyette 
dlr. Sovyet Şımal mınlalra 
ıı, bugün, .bir orman •e ha · 
lık eDdüıtrilerl m1ntakıuıdır 

Maden endüıtrlat de burada 
btyük bir hızla ınkııaf et 
mektedır. 

Kara denizi aahltnde Am 
dermada büyüle bir fl6orlt 
ye flüor ıpatı madent tıle 
ulmeyP baılamııhr Ayrıca, 

bir çok, petrol, kömür •e 
dijer madenler d~ tılettl 

mekte ve y~n\ yeni f abrl
kalar kurulmalctadar. Bouın 
bu f aalıy~t rıetlceılnde, ŞI 
mal mıntakaıı da, btttabtl, 
nüfuı •e ıehircflık balumın 
dan aynı hızla ılerlemekte

dır . Burada, end(iıtrl m6et 
ıe,elertnln yanı ba11ada,yüz 
kadar yeni ıehtr Ye 
lfçl ıl teıı kunılmuıtur. Vak. 

dır ve ıu ••Y• bu devletin 
aynlmuı çok ıuç bir b6tln 
teıkıl f:tmektedlr Herbal 
de, ~ark devi etlerinin Ro · 
ma 8f'rllo mıhverıne veytı. 

garp demolu111ıl.ertne kartı 

bHled•klerl htıl.-r ne oluna 
olıun, yollan muayyendtr: 

Büyük kuvvetli muahede· 
lerle loııltere •e Fransaya 
bajlı olan 1 Drklye ile M111-
rın ta~lp edectığl yoidur . 

Geçenlerde Kudüı miftü 

ıünün naıırı efkarı olrı.n (t • · 
laıUo ıazeteeı, orada neıre 
dllmeel insanı biraz hayrete 
düıür~cek olno ıu ıahrları 

ya:t:ıyordu: 

«Araplar Anupa de•l~t· 

IHJ fç ln de kend•lerhıe fı'rao
.,, &le İugll tue iflldar iyi m6t

tefık bulamazlar. Şu muhak
kak ki Arapların lıtıkball 

hayatı ve 80yük Brttuıya 

ile Frıtnaanın hayatına çok 
Y"kandan bailıdır . 

M11ır Boraaıı gazetesi de 
bir ı iki gün e~ vel ıöy le dı. 

yordu: 

Anupada tehdit altında 

buluoan devletler aıbı Mııır 
da ıuna kanaat ıetlrarıııttr 

ki, Roma - tierlin mıhYeri 

ile tek baıına yapılacak ıa
rantl mlHklarının hakikatte 
hiç bfr kıymeti Joktur. iti· 
mat ve it birliği için mu · 
hakkak btı- mGıterek emnl 
yet ve umum bir ıulh •tya
ıetl llzımdır. Mmr Arap 
memleketlerinin batında bu 

lunuyor. Onun dOtGndüil 
büUln Arap memleketleri de 

düttlnGr . 
Bu gün Alman •• ltalyan 

propa1anda11nı• hOcumu 
kartıaında Şarktaki, hırlatl 
yanlar sıbt, mOaltlımanlar tla 
gltttlrçe fazlal•t•• bir • 0 · 

iukluk göıterlyorlar. 
Arap devletleri. kail ola 

rak, Fran1a, luılltere, TGr 
kiye ve M111rın yanıbaıı•da 
yer alarak, kuv•etle hlkl· 
mlyet gayeıl ıad~n herban· 

gl bir teıebb6ıe b6yük bir 
muka•emet ıöıtermeye ka
rar vermlt bulup•yorlar. 

tiyle yalnız beı bin nüfusu 

o len Koia yarım ıı claıınd" ha
ı~n 300 bin fıtri oturm11kta · 
dır. Evvelce bıuakölardan 

mfü·ekk"p küçük bı r yer 
olan fakot buaı6n ıentı ıo . 
kakları, muntazl\m evleri ve 
Tuluma ıantrahndan aldıiı 
elektriği tle ıüzel bir ıehır 
baltnt tk~lıap etmlt bulunan 
büyuk Murmanılc ltmanı Ko
la yarımaduıodadır . lfO 8tn 
nüfuılu Murm,.nıkta, mo. 
kemmel kombine balık fab
rlkalHı, bftylk ıemtler için 
tezılhlar, llerute ve ~lbrtt 
f abrtkaları mevcuttur. 

Murmanılcıa cenubun.la, 
dağlık tundara mıntak&11nda, 
kutup ıöllerl Hhlltııde, yeni 
bir endüetrt merkezi, K•roy. 
ık ıebrl karwlmuıtur. Bura
daki bGyOk apatit ve nefıl
ln nuuJdelt"rl Ye•falırlkalar1, 

Sov~etier Bırllftal, pahah 
foıforttler llhall ihtiyacından 
•areate bırakmııhr. Bu ıehtr, 
bug8o, 40 bin nlfuıludur. 

Vaktiyle yalnız iki lapo• 

lrnlöbeatoln bulundulu bir 

yerde, Monça aabıltnde bu· 
ıün bOyGk Morıçegouk t@h · 

rl mevcuttur. Beyaz deniz 
uhilındekl k6çtik Kandala · 

kça balıkçı k6,ü, halen 30 
bin nOfuılu bir ıehlrdlr Bu · 

rıula bir çok endüıtrl mi 
e11elerlne elekUrlk enerjlıl 

daiıtao b6y6k Vtva htdro
~lektrtk aantrah vardır. 

Peçora aahtllerinde zen• 
gln k6mür ve dıfer maden 

damulara Ye bundan baıka 
çok m6hlm petrol madeot 

hulunmuıtur Burada, halen 
40 bin nnfuılu yeni Çıblu 

petrol ıehrl •udır. 

Yeniıey tayıaaı odunları, 

Karadentzl yolu ile ihraç 
edtlmektedır. Bundan 12 ıe· 

ne e9nl Yenlaey 111btlınde 
49 oüfuılu hır k6ycili0n 

bulunduiu yerde, 
mükemmel laarka 

bulunmaktadır. 

bugün 
limanı 

Vak Uy le tamamlyle hali 

olan Taymir yarım ada11nda 

komblne aıkel madenleri 

tıl~mektedlr. Nord•tı bur· 

nundakt petrol madenleri 
ytanıuda gOzel yP-nl bır ıehlr 

yükaelmektedır. Altını ve 

kömürü bol Kolımı. te yga · 
ıında da, Mftgadan ıehrl vo 

Nogaevo limana lıuru lmuı -

tur; bu iki ıehır, Uzak Şar. 

kın ta tlmallode kltndır. 
• 

-~ .... :-· · 

Kösı İ•ınof Pari Surırdakı 
bay anıtı tekzip ediyor. 
Sof7a, 12 (A . .ı\ ) - Frao . 

sız Parla Soır gazetul Baı · 
•elctl Köııe lvrınofuo bir mi · 
lal.atını nefretmektedır . Hal · 
buki 8.ııvekll m ezkür aue · 
tf!o jo nıuh•btrıoe mOlakat 
vermerolf, ancak kcndteile 
görüımOttür Bu g6r6tme 
de Bapeldlln ıövlemedlil 

ba:ın ıfadelerı muhtevi ola 

rak &nllıar etmiıtır · 

ilim: 
Suni 

kafuru 
Akademi aza• odan T't . 

l ıı. d ki Suv • Çl!ukonun rele al a:. e k 
)etler Bırltğl ormaolar 1111· 

tltüıü endüıtrl)el tarz· 
ya enı • d ten· 
~ "k"fuıufn1ııltn et t.a ıunı a de 

h b ı r yer 
d ıye ksdt.r ç j 1 

or ıoe 
tatbık o lunloamıı 

b r katnlıuk u~ul bulnıuıtur. 
f Çam ata il u uıulle kl uru, 

1 cı tereba
1

ntıaiodeo lıt~~ı''n 
o ' unmaktadır •e elde e e 

' llınl· 
klf klfuru •tac:ı 

uru, luoan tabii 
nlnden elce 0 tıbarıle 
k f d kalite 1 

i uru •D mahiyet 
kattyen aı•i• bir 

16atermemektedlr. ılk 
1 uı ol•• Geçen kuru nı d 

kafuru fabrıkaaı, proje • 
yera>lf Ye 

vazıh lıifuru) u ffa· 
1 aıufı ıeoel k projramıD 

klyetle tatbtk etaılıtır.tlOıtrl· 
Gerek bu uıulle eni l&l 

el bir tarzda elde edt eDb ı: 
k daha P• a f uru •e gere kil 

bir ı ptldı I maddeyi teıL . 
~ dın çı•a 

eden eptciaa ,a.ıD t Bir· 
1 ı ... f Sovye tıer 

rı an sa uı u, htlyaç· 
lıjlnfn b6t6o klfuru 1 

1 tmekte •• 
tarana h kabO • emleket· 
klfurunun yabacı m bir 

ferden ttballol tozuaı~::utı, 
hale getlr11tektedtr. klfuru 
halen bu uıule ıual 

1 ' il t dah• 1 -ııttbıalınln tekDI 0 b 1 r 
k tecrl • t yade fylleıtıuc:• 

yapmakla mtııuldlr· 

Mary PıUor~ 11 ~acısı. 
yıldıslardao 

Tanınmıı a1erıkadaa 
Mary Pıkford A Marf 
A. vrupaya gela1t1tlr· 

Aa1erllranı• 
liri ıeneden beri kell-

en mükemmel daD• or lıdtr· 
dd ıle eY 

ruı ıefl Bu 1 ıdlr bu 
F k 1 defıl 01 ' 

a at ıar p 'tllk haya· 
ıkl aenellk ef• tik 

koca 
tına r6 imen karı I 

l uyor ar. 
defa birlikte bu uD l .., 
Bu ıeyahatlerl bir b• ayıV . 

dedir' a 
yahati •aıdyetlD k lçlD 
purda Mary dao.taıt a el• 

1oor 
kocaaını çajırıyor, • 

d611erek • rt. f ındakılere ti 
Buddy c:lal•• turD• : 

ık defa olar• 
olduiu lçiD t 

ı. hat· 
bat et•••' birlikte ıeyı. ak 1111_ 

ta bnaber bulun• 
klolarana kı 9uıtuk 

G6ılerloe 
Huddy ,nıo,or. l k bir 

k dar ıo u 
lrlrpiklerloe • bo•la 

IUD 1 ' 
renk taııyan, u Tam bir 
zayıf btr ıenÇ· · Pık· 

tipl MarY 
AmerlkaD . b edı1or: 
ford kendıadeD ba 1 k 

Bu aene ffljaı çevJrme k 

P 1 etlenme 
htlyorum. er ıe 1 Loo· 
üzere gelmezden evYe ' k 

k e•ZU ÇI a· 
dra~a gidere m d 

R maoın müıaa e · 
racağım o 

1 ~ım Bılıyoraunuz 
ıtnt a acaa • 
ben Uolted . Artllt müdOr· 
lOiü yapıyorum Bu meılek 
yıldızhktan ,ok daha 111 

Gazel ye namh yıldı• bun· 

d a teJabatler• bak an aoor d 6 Je 
&undaki projelerini e f Y 

anlat11er: . J 
1 

k Othlt proje er -
- Ço ID f 

Dört hafta aar ın· mlz ,,.,. D 
1 da ltal ra 1•· lıvlçreyf, an 

•- lı•eçl, Nor•eçl, 
mar.ayı, ti 
f tnllndty•J1 •ezmek iı -

T bil bu aeyabatlmlzl yoruz. a 
tayare ile yapacağız 

Marf Pılıeford fle koca11 
ay• af!lmekle yalanız Avrup "' · 

ca ııledoi taktp etmek de· 
fll, aynı zamanda jkf •~ne 
evlllıkteD ıona balayı soya · 
halin• de çıkmıt olu1orlar 

SATPA ı 1 

İngiliz kral ve kraliçesinin 
geçeceği yo llardı ~ir ki

şilik yer 12 O lirı. 
İo glltere Kral ve Krall · 

çetinin Amerika ıeyahatlerı 
devam etmeUedir. Kral ve 
Kral ıçeılntn ıon zamanda 

Amerika Bı rlt ı tk D~•letlerl 
hudutlarına girmfı olduklan 
ve V •flıı>ıtooa vuıl ol· 
dukları, ajanı haberleri ara· 

aıoda bıldırıldl. 
loıt ltere Kral •e ~raUçe· 

ılntn bu ıeyabatlcrl bOlin 
Amerlkada beyteaala kaıı

lanmaktadır .. 8tlh~11a Va
ıt•gtonda halk Kral •• Kra · 
Uçeyl ıörmek için Hbuııs· 
lanmaktadır .. 

Şehir b•ıtan •t•i• l11ıtllz 
bayraklarlyle donanmı ıtsr. 

lıta11011dao, Beyaze•e kad~r 
101 bo,u Amerikan •e laıı
U bayraldarlyle ılılOdGr. 

z yalnızca ıokaklar dona · 
tılmakla kalmaauı, dOklrla
lar da bu 16aden tıtıfatle 

L ı rıa blrçok çarelere 
at•ea Y 1 1 

· bıı yurmuılardn. Bir ta • 
berber cameklaına: 

yao I 
«Kral 90 Kraliçe için ıaç •· 

•aptmnız . » lbareelnl 
rıaızı , 
yasmııtar. 

fakat bu açık ı~zlOkler, 
pencere kiralan yanında pek 

ı6nDk kalmaktadır. Kral Ye 

Krallç•n•n ıeçecıll yellartla
kl pencerelerde bir klttlik 
yer bizim paramıala ylz, 
yOz yirmi lıra ara1ıntladır. 

Kral ve Kraliçenin bu ıe . 

yabatlerl 

ıüulerlo en 
olmuıtur. 

Acnerilc ada ıon 

mfihlm hldlıeai 

•• 
Gaf enko diin 
Ankaradan l•
ta nbula hare-

ket etti. 
(Baıtarafı blrlacl ıa1fada) 

reket etmlttlr. Muhter•• 
mteaflrlmlze Harlclye Veld· 
llmlz ŞtıkrG Saraçoilu ela 
refakat etmektedir. 

Romen Hariciye Nazarı 
ıatuyonda Numan Mea•· 
mencloilu ıle MeYkl K••aD
danı ~emal, Hariciye Ve· 
klleti erkl••· l•ılllz, PoloD· 

A lman Balkan elçileri ya, 
tarafından tetyl edllmlttlr . 

Garda bir kıta aıker reı· 
mi ıellm lf a etmıı, mazlka 
Ltomen •e Tilrk marılarmnı 
çalmııtır. 

Gaf enko a1kerl teftltl•• 

ıoora: 

_ Merhaba aıker, dlJe 

kıtııyı ıellmlamıf, erler de: 

- Sağol. . 
Mukabelealnde buluamuı· 

tur. k· 
Gaf eoko seaerale tef• 

t ,ıe ••lenk ii rden aoor• •t 
a ..,,, eUerlnf 11k · lerln ayrı, 

l Ba ..,.n Gaf enko1a 
mıı ır. 

•fiteacidlt buketler Hrll 

mtıttr. 

Muhterem mlıaf irimi• 
gelıılertnde olduiu glbj doıt-

luk tezabOrleri ar&1ı•da 

ufurlaomııhr . 

Romen ıaze 

tecllerl de aynı trenle lıtan 
bula ııtmıılerdtr. 

Ankara, 13 ( Huıuıl ) -
Romanya Hariciye Nazm 
Gafenko yatıD (bug6a) Ya 

!ovaya ııderek Relılcumhu
rumuz l11net lnönG tarafın· 
dan kaia•l buyurulaaaktır. 

• 

• 



• 

1 

SAYPA ı 4 

Danzig 
Meselesi na
zik bir S<tf
haya girditt 

(Batta rafı birinci ıayf ada) 
llfbaya ılrdlita ı be1aq etit· 
ygrl•r· 

Londra, l J ( Kadye ) -
ıord Hahfakı bu ı•n ~ord
,., K•mnatııııda be1anatta 

bulunmuı •• laııhı hOkQ· 
m•UDI• IOD 1Gnı.,c1. tatbik 
•t••i• baılaclılı ıtyaıette 
bir ıGaa Al•llıtldtlı olmadı · 

iı•ı ıöyleclllrten ıonra, mlı· 

te•lekeler mHeleılnclen bala 
11tmlt •• bu mHelenln .. o 
furduiu arazi traaaf erlnclea 
çıkacak mltkllltı tebarlz 
eltlrmlttlr. 

Lord Hallfalu bunu ml
teaklp Danztı meeeleıtnden 
Almaaya ile Polenya ara· 
11nda bat 161terea tlattlif 
etrafında ı6z ıöylemlt •e: 

- Da•zlr mHeleıtofa m•. 
ılıhane bir tarzda halledil- · 
meıl bizce ıaya•ı arzutiur. 
Fakat b• meıelede Alman· 
ya lıu•••t istimal edene, 
blı: de derhal oto•atllr.maa 
ku••etle mukabele edece · 

•••• 
Almanya teca •iz f llr.rln-

den •az ıeçtlfl ıün, bGtiln 
meeeleler mtlzakere yol• de 
laallolunabtltr . » 

Demlıttr. 

Oppelo, 13 - Alman St
lezyHında kl Kattbur t•hrl, 
d6a Poleayalılar aleylllade 
yapılan bir tAlum laareklta 
aahne olmuıtur. Httler Ju 
ıend erklnından 50 klıtden 
•• Geıtapo ajaalarından bir 
ıurup «Polonya yur.iu» bt
naaını letlll etmlıtlr . Bu hı. 

na Almaayadakl Polon,alı· 
lar bırlıflnln nıahalll bina 
ııdır. Btnaya ılrea ıurup bu 
hareketlerini mahlk 161ter
mek lçio Berllnden almıı 

olduklarını ıö1ledıklerl Itır 

telrrafı 16ıtermtılerdlr. Bu 
telıraf binanın « Httler Ju
ıend» lehine müaaclere edll
meıtnl lmlr bulunmal.tad1r. 
Mütearrızlar bu teltltiah 
yaphktan ıonra Poloaya fe· 
derHyonuaun enakını ml
ıadere etmlılerdır . Poleaya 
•'rmalarını ayak altına alıp 
ezmıılerdlr. Pılıutlık inin 
portreılnl yartmıılartlır . 

«Polonya yurtlunun ı11ralt 

mlnueb~ttle düa akıam 

Polo11yalalar aleyhinde mu 
azzam bir nftmaytı yapıl. 

mııtır. Polonya yardu 35 
••••den heri bu mınhlradakt 
Polonyalıların kült6r hayat · 
larınıa merkezi idi. 

Daaatı, 13 (A.A.) - 86· 
ttın Daazlıte yapılacak olan 
Şarki Pruıya ıpor ıealık!e

rln• tıtırak edecek olan Al· 
mao orduı• mGfrezelerl, 
ordunun atletlerinden mü · 
rekkep olup ıeçlde ıporcu 

olarak lıttrak etmelıtedtr.ler. 
Varto••· 13 (AA.) - Po 

lonyanıa Danzlı fe•kalide 
komlıerl, Daazlıdekl Po. 
lonya 16mr6k memurlarının 

· adedinin azaltılmHı •e bu 
memurların ıadal&at yemini 
hakkında Danztı ayanınıa 
taleplerini reddeden Polonya 
ce•abını bu ıGn ••rmlıtlr. 

Notada Danzlı taleplerini 
tici memleket mlnaHtt.tle
rl•l tanzim eden muka•e· 
lelere •ula ylr eldul&a •• 
laye• Danalı a1aaı 3 laa•I· 

• 

TORltDILI 14 M AZlltA" 1111 

Sınai müesseselerde açılacak Balıkesir ·Vilayeti Daimi Encumeninden: 
mesleki kurslar. '~• 7.5 ilk teminatı Rayiç üzerinden Vasati fiyatı Aıami cd 

(BaıteHfı ikinci ıayfada) 
lerln •erlleceil yerlerde it· 
~ilerin ıafhlını .-e it emal
yetlat temla için ıerekll olaa 
bitin tedlttrlert ıtmdCden al 
makta m6kellef oltluiu ıtbt 
J,çllerto saf lafını korqmakla 
,. tı •mnlyett hakkında tı 
ls•n•naaua 5.5 n~I maddetl 
m•çl~la,.e Def'olunaçak ._,. 

•••a•m•al• tatbik m•fkll · 
•• eıkarıı....... mlt•alctp 
de o alsamaa•• hllslmlert· 
al J•rlae ı•ttrmekl• mGkıl· 
lef olıcaktır . 

Madde 17 MGeı1eıe 

tabipleri kunlara cie•amları 
•• kunlardakl teılıattan tı

ttf adelerl H'9ebtle kuralara 
de•am edenlerla ıüadehkle· 

rint ekılltmezler •e kendtle
rtaden herhangi bir suretle 
para alamazlar. 

Madde 18 - Kuralara de
•am mecburidir Mazerehlz 
olarak kuna rttmlyealer 
hakkında her ıelmedıjl ıln 
için it yeren •eya •ektll ta · 
raf andan flD delfflDfD ilk tie · 
fa bett• biri, tekerrürü ha
lıade Gçte biri •e nihayet 
yarmnı ıeçmlyecek bir mik
tarı keılltr. Bir ayda beı tle· 
fa mazereti!& kuraa rttmı · 
J•nlerlo hizmetlerine nıha · 
yet •erilir. Keıtlen bu para· 
lar it kanununun 30 ncu 
maddeıi hükGmlerlne ıöre 

tarf olunur. 
Madde 19 - Her knre 

mlda •imi, de•aıın etmekte 
buluaduiu kunun bıtannaı 

takip eden Uk oa beı gün 
içinde nazari •e ame't ola
rak lmttbaaa tibl tutulur. 

1mtthaolarda mu•affak 
olanlara İktlaat Veklletınce 
tanzim edtlmff nbmuneye 
gire hazırlanan •e mahallin 
en bü1Gk mfllklye imtrı ta . 
raf ıadaa tudık edıle:. çırak. 
••Y• kalfa •e1ahut uıta kuu· 
ebhyetoameal •erilir. 

Madde 20 - imtihan not 
ları .. er tlen lçla ayrı ayrı 

pek iyi, iyi, orta •e zayıf 

olarak d6rt ıektlde •erilir. 
lmtt .. anlarda aıu•affak ol
muı, ıa1ı lmak lçla dereler 
dea htt olmaza• erta Dot 

almak lizımdır. Zayıf aot 
alanlar s••• a1nı derecede 
ki m6tealdp kuna de•am 
etttrahr. 

Madde 21 - lmttbanlar 
den muallimi, fabrıka mi 
me11ılı •e ııoal mdeıeeae ••· 
1• madea oeajıaıa bulundu 
iu yerciekı Maarif •• İktisat 
Vekllf"tlerl mlme111Uerlaciea 
nya bunların e• bOy6k mul
kı,. l•lrtatn m.a•afakattle-

ran tarıbh mektubuna kay. 
detttil huıuıta tatbik ede
cek oluna Polonyaaıa Dan · 
zııdekf gümrük memurları 
nıo adedini artıracafı •• 
aerbeıt ıeblr makaanatının 

battı hareketladeo ~D feDtf 
mı k1aıta icap eden netice· 
ler lıUhraç edeceil Ye hu· 
aun da tktıaadi ı•hada Daa · 
stı için bü1ük zararlP r tdY· 
lld edecefl btldtrılmektedır . 

Berltn, 13 (A.A .) - Al 
man mehaftlı, Danzlg bak. 
kında Almanya ile PolonJ• 
araaıada tavHıut yepılmıt 

Y@ya yapılmakta buluamuı 

olduiuna dair çıkan haber· 
lerl bir kere .laha buıl• 

lekalp etmelııletltr. 

Cinsi: Lira: Kurut: Lira: Kurut: Kilosu _Çoğu: 
ıe~eceklerl btrer azadan ml
rekkep bir llomtıyoa tarafıa
daa yapılır. Maarif 9'e llstl
sat V eklletlert mümHılllerı 
buluamıyan yerlerde bu asa
lar bizzat ~p blyGk mllkl
Je l1Qlrl tarafından ıeçlltr, 

Ma.lde 22 ~ tç.un ., • 
makla mOkellef btduaao 

"9tl••Hıeler ııt»u olzamaa • 
••ala aeırla4ıa ltlMreD iç 

ay t9lacie b11 mlkelleflyeU 
ifa •t•edtlrlerl takdirde el 4 

f:kmftk 
Koyun eti 
Kuzu Ati 
Dana .ııı 

Süt 
Yoğurt 
Pirinç 
Tereyağı 

Kı r~ı~ı mercime~ 
Patates 
K11ru ıog-ıı 
Şehriye 
Kuru faHJyı 

·~ 75 
135 
105 
78 75 
57 
63 

120 
ıu 

3 ı !l 
21 
15 
1 

' 

9 .. 25000 Kilo 
40 .. 4000 » 
35 .. 4500 » 
30 .. 3500 ,. 
9.50 • 8000 • q .. 7000 • 
Jı u 5000 YI 

9Q 
' 

1200 • 
14 • 3oct .. 
8 

~ 35ftl • 10 • .,. • 22.~ il 350 ,. 
15 808 .. • 

11 ltradaa bet yl• ltrara lıa • 
clar afır para cesaatle ceza · 
lanclmhr. T ekerrlrl haltncle 
ltu ceza llıt Irat elaralr ter · 
tip olunmakla beraber lr.ura 
açılıneaJ'a kadar mOe11ete · 
ala kapatılma11na da h6k · 
meluaur. Bu maddeye 16re j 
•erilecek cezai hükümlere 
ıulb mahlıemelerlnce karar 1 
•erdir. 

Kuru iiıtim 5. 4G 22 .. 350 .. 
Zeytin yağı ıı IO 4z • ., .. 
Pirin~ unu 3 75 25 .. - • İnr.ı tuı 4 80 6 IOO .,. • 
Gu yağı 25 JI 2 60 Tenekesi IJG Te. 
Makarna 9 go 22 600 » 
Şeker 

• 
-40 sa 27 .. 2000 » 

Kok kömrü 225 30 Ton 1~ Ton 
Maden kömürü "° 50 g 60 .,. 
Un 

.. 
6 75 15 eoo Kilo 

Odun " 37 50 1 50 Ton 
Salça " 

5 25 20 350 Kile • Madtie 23 - Sıaal müea · 
ıeaelerde •e maden ecakla
rına mHlekl k•ralar açılma
•• haklrındalrl 3457 numa 
rah kanunun altı•cı madde-

Kepek 3· <&0 2.5 • 1000 .,. 
Sabun 52 50 35 2000 )) .. 
Nolıut J 30 8 550 • .. 
Yum uta 1 1 25 1.25 Adet 12000 Adet 
Benzin 26 85 2 70 Tenekfllaİ 130 TtJ. 
Peynir 5 40 6 Teneke1i 12 Te. 
Bulgur 5 40 12 Kiloıu 600 Kile 

ıloe ıöre taaztm oluamuı 

ve DeYlet Şuraııaca r6r&l
mfiı elaa ltu nln•name hG · 
kO n:aleri n~ırt tarllalnln erte
ıı ıüniindeo ••rlyete rt . 
rer 

Madde 24 - Bu nizam
name hlkümlerlnla tcrHıaa. 
Mılll Mctdafaa, Adll1e1 D• 
hıllye, lktııat, Maarif, Sıla · 

Memleket Hutabaoeıinin 939 mali yılı ıçın mubayaa edilecık yokarıda cinıi, miktarı, 
r~_yi~~ Te teminatı yazılı . mevaddı iate "' Hİre 15 haziran 939 tarihine rastlayan perıembe 
guou saat onda ihalesi yapılmak üzere en bet gün müddetle açık ekıiltmeye konolmu9tur. 

lhal~ VilO.yet Daimi Encümeninde yapılacağından iıtek.lilerin muayyen "akitte mu•ak· 
ket temınatını mal sandığına yatırdığına dair makbuz 1enedi •eyahut banka mektubu ilı 
beraber gelmeleri Te tartnımeyi görmek iıtiyenlerin her gün müracaatla Daimi Rncü· 
men kaleminde gerebilecekleri iltn olunur. 

1 

bat •• İçtimai Mu•azeoet 
Vekıllerl memurdur. 

Memur alınacak. 
Yıliyıt ııkımmdın: 

Açık buluaaa ( 10) ltra ••aılı Klpeler nahlyeıl n6fuı 
memurlufuna bllmüaabaka memur alıaaeafından lmtlha•a 
r!rmek tıttyealerln lcntthaa ıaaı olan 21-6 939 çarıamba 
ıOa6 ıabah ... t oaa kadar •lllyet makamına mlracaat 
etmeleri llzımdır. 

Talıplerln memurla kaa•nuaua dör.ilacl •addet! 
e91afını haız olmaıı ıuttar. 

Balıkesir 1\skeri Lev<tzıın 
Miidürliiğünden: 

Haciz kıran; 
11 net Kor m6ıtaktl toptu taburu erlerlndea ohıp 20· 

ıubat· · 938 tarth,ode kıta11ndan firar eden Bandırmah 
Azız oflu 331 dojumlu Müzaffer bir çok araıtırmalara 
rafmea bu ılae lr.adar ele ıeçtrllemedlilaclen aıkert mu · 

halcemelerl uıull kanununun 2861 Hyılı kanunla deilıttıılen 
211 · neı maddeıtnln ıktact fıkruı muctbıace Tilrklye da· 
btltodekı mallarının hact:a edllmeıloe ve bu laacta Kararı· 
nıa ıaıp ıwçlua':'n mallarıaıa buluaciui• malaıallt c11mlaıurl· 
Jet mGddeı umumrltklerlnce fnfaz ettlrllmeıtae •e a1nı 
maddenin .iördincü fılnaıı mucibince de bu hacla kararı· 
nıa Balıkeılr, Baadırma. S6ke mahalli ıasetelerlade, lı 
tanbulda Cumhuriyet •e Sea poıta ıazetelertnde •e Aa. 
karada Uıuı ıazeteılade tl•nıoa karar •ertlmfttlr. 

llalıkesir Askeri Satın 
1\lma Koıııisyonundan: 
1 - Balıknlr blrlıklerlnla yaz ıebzeıl l9fn thtlyaçları 

4 - 1 - 125 

Vilayet Dainıi 

Encüıneninden 
Btladıç nahl,eılaln Hı .. , lsöylacie idareyi huıuılye 

akarataaclaa kaplıca 939 mali yılana att bir Haellflnl ••
laıammea ltedelı elan 130 lira 6serla.len 1 S laadran 139 
tarihine rHthyaa perıemlte slat Hat oncia thaleıl yapıl

mak lsere eaheı '6• 1111.ldetle a~ılc arhrma,a koe•l•uı · 
tar. 

Mu•akkat temlaatı ••hammenlyeıl•I• y6sde 7.5 ela• 
975 k11ruıtur 

lıteldılerln ihale ıDnl m•ayyen ıaatte temlaata mal 
aandıfıaa yahrchfına dair makbuz Hnedl ••yahat baaka 
mekt•bu tle htrhkte ihaleyi yapacalr. elan hl" 6met datrel 
Vıll1et Enc6menlne •• ıeraftl 6freamek flUyHlerln her 
ıl• l~ln Ene6men kalemine mlracaatlara tlaa olunur. 

4 - 1 - 126 

Balıkesir Evkaf 

Miidiirlüğünden: 
Seneltk mubamme•• 

icar lteclelt 
Lira Kuruı Ne. Me•kll Ctnıl Mlllhasal 
540 00 11,2 Anafarta· Yeni apart- Alt katta •er· 

456 

lar cadHt maaıa tbt dt••n baııod• 
katında 4 lıı6•trlük ıçlll 
oda •• ~tr ayraca bir .~• 
.. lon lhtl•a tla •ettlecektlt· 

Q() 91,4 « 
eden daire 
Yeni apart · Arka11ada ' 11 

maaıa altıa teıtıatıaı h••1 

da mafaza. depo •••cutt11'' 

olaa 18 ton taze faıul1e . S ten taze kabak, 7 toa taze Yııakarula Haeltk muhammen learlara 1asıh ciatr• •• 
ıÔian açık ekıtltme1e lıonuhauttur. •al••• 5 -6 - 139 .iaa tubarea •• ıl• l~latle icara yerıl-

2 - Tahmin edile• bedeli 1920 ltradır. ••k isere arllrmata koaalm•ur. lbale 15-1-939 ,.,. 
3 - Munlıkat teminatı 144 ltradır. em~• ıln6 Hat 15 tletıllr. Tall1tlertlea ylue 7,5 atıbetlll' 
4 - ihale 30 6 939 ·cuma slntl Hat 1 J ile BalıkHlr ele nakit ••Y• baaka temlaatı alıaacalı ıtbl hlarec• ı• · 

kor ıatın alma komlıyonu bln&1ıada yapılacaktır. zum ılrlllne ayrıca ••teber ıahıi kefalette YerJlecekt;· 
5 - Enaf •• ıartlar her afta komlıyoada rlrlle .. lllr. Talipleri• ıeraltı aalamak 6aere mlddetl içinde Vak3. 
6 - Tallplerl11 belit helreler •• mu•affak te•laatları . lar ldareel•• •iracaatları ll•a elun11r. J - 1 - JJ 

ile .. lrltkte kemtıyoaa mlracaatları llzumu illa el11aur. • -------------------____.,/ 
4 - 1 - 110 laııldıtı Jer: VlllJet Ma•ltaa11-Bah1& .. ır 


