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Mısır HariciyeNazırı 
dün Istanbula geldi. · 

.......... "---------------------
Cumhurreisimiz lamel lnönd aziz miaafirimiz 

Abdulf ettah Yahya Paşayı yarın Yalova da 
kabul buyuracaklardır. 

Ankara, 11 (A.A .) - Mmr 
Harlcl1• Nazarı Abdulfettab 

Yahya Pıt• maiyetindeki 
ze•at tle btrllkte huıaa 61 · 

letiea ıo•ra ••pwrla lataa
laula gelmlf ve mahterem 

•lıafbl•I• rıhllmda •er•
•l•le karıılaa•ııtır. 

daaı, Mısu batkonıoloıu •• 1 
erklaı, kalabalık halk tara
fından karıılaamııhr. Btr 
kıta aıker sellm resmini 
tf a etmlı.muztlıca T6rk •e Mı
ıır mıUt martlarını ça.lmıı 
tır. Rıbhm iki memleket 
bayraldarlle tezyin edılmtı. 

Ur. 

Ek1eilna Abdu\fettah Y ah-
ya Paıa yolcu ıaloauna ıe· 

Y aloTada Cumhurelıhnlz 
Abdülfettah Yab,a Paıa 
yı kabul edecektir . Mütea
kiben Hariciye Vekili Şükrü 
Sar•çoilu ile btrlllrte Anka· 
ra1a hareket edece~ olan 
M111r Harrcıye Nazırı Anka
rada Oç gün kalacak, bu 
esaada Baı•ekthmtz tarafın
dan da kabul olunacaktır. 

Ôiretımee ol&\llu lnı HD• 

mezunları tarafından bJr 

çay slyafeU ••rllmlt Ye bu 
nu •Gteaktp de okulun bir 

ıeaeltk talebe faaliyetini 
cöıtere• real• - it .. ,,, •• 

ıçılmııtır . 

Çay ztyafetınde okul ta · 
Hm heyetinden baıka Maa . 

rtf MüdütG Nazım Ôr~nauo, 
Ltıe MGdGrü Vtcdanl Ata · 
ae•en, llk Ôiretlm lıpekterl 
Sırrı Oymak, okulun daha 
eTYelkı yıllarda •erdiği me · 

zunlar •e yeal mezunlar 
b•lunmuı'.nrdır. 

Çay çok aamlmi bir me•· 

I" 

f 

A•kara, 17 (Huıuıl) - Mı . 
111 Hariciye •Hm Ekıellaı 

Abdulfettab Yalaya Paıa 

••lyetl ile latrhkte b•ıO• 
1&at 16.30 da ıelartmlze 

ı•t•tıttr. 
Sarı• •fHflrlml• Toplaa -

ile rılıatımıada Yali •• beledi-

:.~:::~:.::~~:: :·:.:~~::~: ı HA TAY AN AVA TANA. 
.,. refıt, •erkez lırumaa· 

~=:~:~;:~=~~~~~: <;5!E)I 1 L H A K O L U N U y O R i Şelırlml: Nc,.•::b•Y ı.~'.İ';~"::d:~:~:.ı •• ko•· 
vaya sıdccektlr. 1 le k havaaı ıçlnde ıeçın,•ı , forlu bir müeueıııeden k6ye, 
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At koşula,rı bu gu·· n Ko- Büyük Millet Meclisi hudut ı müzık parçaları a laktı ve ıeve vufe gör~cek 6§ret 

1 

takdirle d ınleorn • otlr . ç men elder m i? 

d 
muamelesini kaldıran Yeni mezuolardaP b:r gen Beo kendilerine verdıttm 

şuçınarın a yapılacak kanunu kabul etti. hayata etılan er~~:! ar;~·: cevabı bütün kalbtmle bura· 
duyıu1arana tere l . da tekrar ediyorum: - 1 d bu unaıuı. 

Ti L' • hl l'f ·ı• ti • d b' • 'l'k k ıtaobul, 17 {Huauai) Payasa kadar lnf'n sahada ıüzel bır hitabe e l 
rııyınıı mu ' ' il aya ınn 8 HlnCI 1 ızanın Tirk·franaıı ıttlfakının bu hudud mu11melelerlntn kal- bayata •hlan arkadat arıDID 

1111lı il il kısrdlırın koşusu cık iddiı ~~~~·:,!• h~:::'·:~::•·,.~: dırılmuına ald konun llyt • ~Du:: :: ;;~:',~!et~':.',:::~~ 
ı haııoı naüıtaceleo •e tere(-

1 
ıı.caklarını 

il hıyıc. ınh olıcakttr • olunacafı ılyleDtJor. hen müzakere edtlmeıln1 la tan 1erl ka OJIY ura dljer 
Anlııara, 17 (AA ) - Bü· temlt .,. bu talep tanip aalatmııtar.Daha ıo ..,r.ıuo ar · 

Ya111 •• tılala eacflmenl· 

"'" t•hrtmla.le tertip ettttl 
tllrbabar at koıulafl, buıün 
••at 15 de "~ıuçıaarı •••· 
lc1tade, yirmiye yalua •• 
4•1rara, lıtaalıtul, ls•lr •ili· 
Y'•tlerlade ltırlDctlllcler ka

l'••ıı aamlı atları• lttlra
lclle ~ok ze•kll ltlr koıu ya 
ltılıcalttır. 

l(•ı•lar d6rt 11aıf Qzerlne 
hptlacakhr. 

Biriıci koşu: 

1 
ijıç koıu kaaaDmamıt yer

i Jaram kan lacılız 6ç ya 
flQd L 

1 •d erkek •• tlltl taJ· 
•t• ••laauıl•r. 

'9 .. afeıl, 1000 metre, tk 
:•-•1eıı. btrlnetr•. 180, ık-
2";1J• 55 •e 6çüocüye de 

ltra •erilecek tir. 

O Bu koıu1a, Karaeabe1lt 
F ~erıa Monal11,Duraunbe1lt 

• •taıııı Suna11 M. Kemal .,, l ' 
1 •• 

1 Febmt •• Arıfıa Ôa... ,, 8 
1 ' 'Araah Alunocltn Do · •• , 1 
tlır •e ztatrll Fakirin Yıl-
tırı;lb •dit tayları lttlrak et. 

•celcttr . 

h_ ikinci koşu: 
"'Ort d h 

"' • a • yukarı J•tla ç lco1 lıı: it," • •zanmamıı yarım 
•t Arap aaf Arap 

•• le t-. •ıralılara•• ll'lahauı-
da: 11teıafeıt: 2000 Metre

lltı lırra111tye1ı: Bırfaclye 120, 
it '-cı,_ 55 ür6nc1J• 20 tad ı T 

''" 8 
"- " koıuya tıtırak edecek 
~••nlar ıunlardır: 

!t\ •r•e.beyll Faıktn Alaı•· 
~~·~•lı, lee16lll Hıua• 
''1'-•ua Karalıc•t •• Y • · 

• 
1 Y\la•f Sezerl• Cayli 

Üçüncü koşu haıditıp: 
4 Ve dalaa yukarı yaıta · 

kı yarım kan loıtltz at •e 
kıaraklarana mahauıt•r. Bu 
koıaaun mHafesl, 1800 ••t
reliır. hna•t1eıl; lttrlncl1e 
26!5, lldnct1• 55, lçüncü1e 
20 hradsr. 

Bu lcoıuya Tlrklyenln 

muhtelif ••" ,etlerlnde bt · 
rlncıltkler kaza•mıı namlı , 
hayvanlar tıtJralc etttrdecek · 
Ur. Onun t~ln lau koıu çolıc 

be1ecanlı Ye lddıalı olacak -
tır . 

lıttrak edecekler: 
Karacabeyli Faltrt Atlının 

Aadre Budln lnaraft, Kara
cabeyU Denlt Eielçllta Se· 
Tim adındaki k11ralı, G~ . 

ntnlf Llttf Atabayın Man:I· 

ka adla k11rakları ılrecek

lerdtr 

Dördüncü koşu: 
Dört •e daba yukarı yaı

ta •e 939 ıeaeıt zarfında 

kazandılı ikramiyeler yek(i 
au 300 ltrayı doldurmıyao 

yarımka n Arap •• aef kan 
Arap al •e lnıraklara mah
ıuıtur. 

Bu koıu1a Su11farhlctaa 
Mecldtn Alsın acUa atı, Ka · 
racabeylt Nail Ko,uncuaua 
Oenııı, E.tdıehtrlt Raıldia 
GiimOt adla luaraiı, lne.6111 
Haıaa Mutlu••D Yılmazı •e 
Btıah Ratldlo Aralan adlı 
atları lttlrak ettlrllecelctlr. 

Koı••UD mesafeal: 2800 
Metredir. BlrlnctJe 225, lk

taclJ• 55, lçünclye 20 llra 

ıkra•lye •erllecekUr. 
Her kuıutla ayrı ayrı ba~ · 

ıı •lıterek ••r~ır . 

JUk Millet Mecllılnla diD· edtlerek okunan kanun •Ü llP1flardao bir etnÇ t dili 
kadaı\arana mu•ıff ılclye d -

ki top~aah11nda a6z alaD reklt alkıılarla kabul olu• tebrik e en 
Baı•ektl Do"tor Refik Say- muıtur Bundao aonra be- yen, kendalertnl Her tkl 

ltlr ıöylev verıınlıtlr · 
dam Meclta ruanamealoln rem kanununun yedinci mad· lk 1ıao111ııtır. beıtncl maddealndekı •e dcatoe kadar müzakereal ıençde ııddetle a 

1 
I ınü-

M k b oku un 
Meydanıekberln bir ktlo yapılmıı •e pazarteıl ıünii Otea 1 en d çok heJe· 
metre ftmalı ıarklıtnde 312 taplaoılmak 6.zere lçtlmaa dGrü Reıat Tar u, derin yo· 

Canlı .ö.lerlyle ııeo.,. 
•umaralı lnulud taıında nihayet verllmlttlr. kulun t•-

-c==-- -==-==•-==--=-= =-=======-=.u ...... ..=:====== ==== luou açıklıyao. 0 
deferlt 

B• d • 1 • • rıbçt'ıtnl açıklıyaD 
ır en ıza tı gem ısı bir ı6yle• yera>fl~~d:~~!~ 

larla keallen n 1011 
1 

k 
1 e ar 

d h a b a t t lerln bravo ıeılerl a 1 • tılaDan ve hararetle ;Jkı~ 
laaau bu ıöylevıode et• 

Gemide beş subay, 66 er bulu
nuyordu. Daladiye bir 

beyanname nefretti.· 
Parla, 17 (AA.) Btr 

Fraoıur; denlzalh ır.mfıl 

Hındlçlnlde taltm yaparken 
batmııhr. Cemtde yetmıı 

htr kiti bulundufu habH 

.erJlmektedlr. 
Fran11z Bahriye Nar.arell 

bir tabktkat komlıyoau teı· 

ktl etmtıtlr. 
Parlı, 17 (R•dyo) - Skula 

•e Thetl• tahtelbahlrlerla 
dea ıonra timdi de f f
milu adındald Fraoaıs talıı· 
telbahlrJ lraybolmuıt•r. 

Ftotk Htadt Çınıcle n 
Saysonun ıtmalıade denize 
batmıı ye irırk ıekla ıaaltea 
beri çıkmaanıtar. 

Tahtelbahlrfa kaybol.luiu 
rHmen tesbft etlılme•lf IH 
de, llubetıaden de laaber 
alınamamııhr. 

Hidlee b•rada <ler!a aklı· 
ler yapmııtır . 

Parla, 17 (Raciye) - Baı · 

yekti DalatllJ• .. lku••t •a-

mana neırettfft bir beyan· 
ıumede kaybolan tahtel· 

bahir hakkında bir beyaa 

oame neıretmltUr. Daladı 

ye bu beJannameılnde ıoy
le demektedir: 

- Donanmamız vaztf e 
vfrunda blrbtrloe batlı olan 

bahriye zabıtlert ile, erlerl 
canlarını feda etmtılerdtr. 

Onlar Franaaoıa uzak aö
bel~tlerl tdller. 8üt0a millet 

6llled•• eflıyor . Onların 
fedak&rlıiı de m•l9leketın 
bu &iiaka haltol rarüyoruz. 

Balarlye Nazm da kay 
bolaa tahtelbahırde llenlerle 
remini• zayi hakkındaki 

haberi m6mk6o oldufu ka -
dar ıeclktlrmlttlr. 

Bu auretle ailelerinden 

n:ı:l1et bir mlddet ıaklan 
mııttr . 81r komlayon fell . 
keti• •a11l •ukua ı•ltllflnl 

(I••• tla:lncl Nyfacla) 

Tardu bılhuı• ıo1le demfı-

Ok~I Direktörünün güzel sözlsri: 
eor Deierll miıatırlerlm, 1 

ler· 
' l f ıeref len-Sof ramızı üt en 

ı t derin diren mfıaf&rlerlm :ı 

ı s. larıDl Aynı 
ıayıdarıml• ıe all> 

f d kulumuzun 
ıofra etra ın • 0 

ea eıkl •• eD kıdemal:ı me~ 
z•nlarını blr arada g6rme 
bıze babtfyarlak veren bir 
manzarachr. ~ulek çerçe•eıl 
içinde m1ı•I ile ııtıkbalf bir 
arada ııörmekten dofan bu 
bahU1arlık 87 geocta lllH" 

lefımı:ı:e katalmaalle duydu-

1 Tinci arttsrmaktadır. 
umuz ae den 

Olıulumur:uo 29 .,~u 
1 teıktl 

aeneıl mezun arını 
eden ba geo,lerle beraber 

d .,atııen mu-mleHeaemls •• _ 
alllmlerlo adedi 7 13 çu bul 
maktadır· Okul, harp •e tı· 
,.ı sıbı ıebeplerle reçlrdfll 
ıar11Atılara ratmen a1ıl olaa 
.,azıfeılnl ıf adan hiç bir za -

'.
rl kalmamııtır. Çüakü .. aD 

ku•Ht aldılı yeılae meaba 
yurcl ıevıl•l,meılek heyecanı 

oh11uıtur 
Bası zevat l.aaa ••rYJGr-

Evet. 
Gençler ı ' :z de bu m8te

reddld dOıOncelere ftıli ha· 
yatınızla ce••P •erecelul-

oız. 

Mürebbi; medeniyetin 

mlmkü• olan bOtün dere -
celer;nı Jdrlk etmeli, fakat 

yurd ınelılnl, meslek lae
mılll mefkdreyl yecanını . 

lltklerlne kadar 

ildir 

maeetme· 

Sis hem bu dereceleri 

ldrlk ettıo lz , hem df' @n 

yükıek ü lkü •e ferai"t al-

muDealılnlz. 

Vatan eeTglatnl, cumlau

rlyet aııknsfloO en yGkıek 
lz:aetlnef ıı ı t hl her ıeyln 
f eYklode tuttutunu:ıa .,. 

halka hizmet ruhtle uıeıltiı 
bu\uoduRunuı emtalm . 

Yurdun en hücra lcöeele
rtnde ıeve, Hı: Ye vazlf e gö · 

receiln l ıden füphe etmek 

Türkl6ğOnüzden ıOphe et· 

mekle mih vldlr. Ben bu 

ıüpheyi ıtddetle red ederim 

Bugüne kadar okulumuz
dan mezun olanla"o halen 

yurdun nereler iode ve naaıl 
l akta ol · 

btt· ferafGtl• ça ıım 
dulcl&~JDI birer. birer teablt 

k 8 •eatlııal•r• l•tlna-
l!Hl u 
den e61lt1orum ki, bu mek 
tepten yazıfe lıaçafı çıkma· 

mı~tar. 

Sız kı mualltmhlc hayatı 
en yüluek ıevgl •e inanç· 
larm btr mecmua11 oldufu 
ou bıllyonuouz. Muallimi• 
« En bGytlk bauaeı ldeallı · 

tık oldufunu», 61r•tmenln 
«Olkölerln artfıtf» olduiunu 
blllyonunus. 

Muallimin, tekamüle ke· 
ı•n bir to1aa fçln tik mer 
halede m&mkün olan mtlte· 

kAmllc kavuıma11 demek ol· 
(Soau d6rdGocO_ ıayfada) 
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SAYFA ı Z 

Kah·re cinayet mahksmasinde görülen bir dHa: 

Birkaç 
ne Kızı 

• • 15ge-ıçı r 

ev 
Bugücıle rde Kahire c lna· 

ye t a:oah •,emea ndıı görülen 
bır d o.vl' , bütün memlek~tte 
biiyük bir bey,.cao uyandır · 

mıttır. M11mo en hüyuk en· 
düıtrl1ellerlndea ıayılan hı r 

mtlyonerln oğlu, birkaç ay 
için 15 ıenç kızla evJenmtı 
ve evlendıfı kızları, dGj6nü 
müteaktp Kahlreoln batak
haoelerlnden birine aatnuı 

hr. 
BuıGo benQz 27 yatında 

ol&n bu miltereddt Mobamed 
Farakelijanın mubakemeaın:, 

biltün Mmr biiyGk bir al&· 
ka ve ıerılnltk içinde bek· 
lemlttlr. 

a 
cu\ g enç kuımH alıp dostu 
Ba yıa n ~amranm umunı i e •· 

lne gölürwüıtür Hr.nü :ı pıı:k 
g enç oldu(tu için, neye uğ· 

radıfını birdenbire aolıya 
mıyan luzcajızıo muk ve· 
mellnt kırmak ve ona boyun 
eidlrmek lçln bu evde , ak· 
ha alabılecefl her çareye 
baı vurulmuıtur Alçak be · 
rlf, bu kurbaoı tçln 50 Mı 
ıar llrHı almıt, kızın aıleaı · 
ne lıe, karauoı, babatanın 

ona vermlt oldutu bir tay · 

(Sonu dördüncü aayfada) 
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TORKDILl 

Bir deniz altı 
gemis· daha 

battı. 
(Baıtarafı bfrlocl Hyfe.da) 
tahk ık edlJo r 

Kaza nasıl oldu: 
Perfı , 17 (Radyo) - Ka 

ybolan denizaltı gemfıl 

bir albay tarafından Cdare 
edlhyordu. ikinci kaptan da 
bir yarbaydı. Bunlardan 
baıka remtde ayr1ca 3 ıu 
itay, 66 er me•cuttu. 

Denizaltı ıemlıt bir ta· 
yare flloıu ve dlfer bir de· 
nlzaltı gemlıtyle birlikte 
ekaerelz yaparken denize 
dalmıt bir daha çıkmamıı · 

hr. 
Yapılan arattırmalardaa 

bir netice çıkmamııtır. 

Geml•ln b6t6n mürette· 
baUle mah•olduluna mu· 
laıakkak oazarlle bakılıyor. 

ÇnnkQ ıemldekl okıljen ıh · 

tlyatı artık bitmtı olacaktır . 

Kaza 1erlnde de denizin 
derloltil pek b61ükUlr. Ka. 
za ıabllden 6 mil uzakta 
vukua ıelmlttlr . 

Mohamed Faralıelıjayı ba
ba11, evvell dlplomut mu• 
lejlnde yetltthmek nlyetly . 
le, laslltere, Franıa ve f,. 
•lfredekl ea pahalı •• ta· 
nınauı terbiye mOeHeaelerl · 
ne 16ntlermltttr. Fakat, bu 
genç, ahlllnızlıiı 1üzGoden 
ıtttlil batan tahııl ve ter· 
biye yuvalarından ko,ulmut· 
tur. 

mGzlil (Kliılk proiram) tda· ı-----------

Onu adam etmek için ba. 
baaaaıa ıarf ettlil biitüa 
ıayretler, hep bota ııtmlı· 
tir Fabrlkat6r, bu hani 
hevea ve alallk dütkünQ of· 
lunun borçlarını karıılamak 

için birçok fedaklrhklarda 
buılunduktan ıonra, aıhayet, 

her ıün biraz dab& ıukut 

eden ve artık ıalih edtleml· 
yecek bir hal alan oiluau 
reddetmlttlr. 

Ahllkao kanıre• e11an bu 
ıenf adam bir kaç af Fran 
eız rlvl1eraııodakl kumarha · 
nelerde dolaımıt ve bu ara· 
da m\iteadc.lıt defalar trııör. 
lQk ederken yakalftodıiı 
için, bir buçuk yıl müddet· 
le f raoıız .. udutları dıtıoa 

karılarak Kahıreye avdet et 
mittir. 

Kahlreye avdet eden Mo. 
bemad, ceza mahkemeılntn 
ıuçlu ıaodalyealnde yan ya 
na oturduğu Bayan Sımra 
Harean admda bir kadınla 
tanıııp müoaıebet teılı et. 
mtıttr. Bu bayan, Kablreatn 
gıce yerlerinden taoıomıt 

bir batakhanıe1l lıletlyordu 

Teıl• edilen bu mQoaaebet 
her lklılnla de mahkeme 
hu•uruada heHbını verdik· 
lerl mütblt ctoayetlo baı· 
lanııcı olmuttur. Samra ile 
ıal11 mDaaaebete glrlıtllc ten 
ıonra, çok aeçmeden Mo 
hamed, ıfllı etmek üzerele 
olan orta hallı bir tüccar 
tanıtıp, kendl•lne hulü\ et
mittir. Zavallı tOccarın, 16 
yaıında ıon derece ıOzel 
bir kızı v rdı 

ltt ıevda kalpazaalığıoa 
döken Farakelıja, bir mOd· 
det ıonra kıza karıı çılgın 
bir Atık tavra takınmıt ve 
onunla evlenmeie tal ip ol 
muttur. Oo altı yaıındıııkl 

genç, terQtaze kızın al 
leaı, yavrularının tanı r edl · 
lemez eaadetlndea dolayı 

ıon derece meat olmuı1ar

dır. OellkaDhoın alleı lnin, 

Maamn en zenginin ailelerin· 
dea biri olduğunu bilen bu 
zavallı t.ına ve babanın red· 
detmlı oldufuadan hı.beri 
olmadıi• lç4n, zengin dama· 
dın keodılerlnl aelimete çı· 

karacaiını un; muttur . 
Mobamed daha dülQn ı•: 

re eden Meıut Cemtl (K6 · 
me Hl ve aaz be1ett) 1 -
.• . .. -Sultanlyeıah peı . 
revl. 2 - Dede- Sultanı1e · 
ılb birinci beıte - Mıaallal 

j ne zemln. 3-Dede-ajır re 
mal 1 Nıban ettim aenı. 4-
....• -NeJ takıtmı. 5 - De. 
de-Sultaolyeıah 16rük ... 
mal - Şeydeyledı ,!!•Dil dlllmt 
6- . . ... -Sultanlyeıih us 
ıemalıl. 13.00 Memleket ıa 
at ayara, ajanı ve meteora. 
lojl baberlerl. 13. 15 MOzık 
(KOçük orkeatra -Şef: Necip 
Atkın) 1- Franz Lthar-Eva 
operetinden potpuri. 2 - Pe
pl Müller- K.ücflk ıercnad 

3-W•ıa - Gabrlel - hafta ot 

ha yeti pazar ıelır 4 - Buca 
lö11l-Pe.talozzanıo bir ı r 
km - Cırıbtrlbln 5 - Robert 
Stolz-Vtyana ıeceleyln gü
zeldir . 6 - Emmerlcb kalman 
- Konleı Marlça operetinden 
potpuri 14 15 14 30 Müzik 
(O!tnı müzlğl - Pl.) 

18 30 Profram 18.3 .S Mü
zik (Şen oda müzlfJ - lbra-

hlm ÔzgOr ve atet böcek 
lert) 19.0J Çocuk aaaU 1925 

Tark müzfll (loce aaz faalı 
20.00 Memleket eaat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji ' haber· 
leri 20 1 O Neı ela pl6 klar-R 

20. 15 TOrk müzı~ı {M61te 
rek ve ıo1o teganni) 1 - ...• 

- Mahur P•trevl 2 - Dede
Ma hur beate - Eyıoaca dıben 

3 - Abdı ef eud!-Mahur tar 
kı - GO.ltenl eıhar açdı 4 -
Sentba Kambay Mahur ıar· 
lu - Gaoler gecelu doldu 
5 Dede- Mahur f rln - Sıt 

na 16.yık mı 6 . . -Ma 
hur ıarkı - Saba tarfı -.ef a · 
dan 7- . ... - Ma hur 15 z 

aemalıl 8-Leml - Unak tn.r
kı-Senl arzu eder 9-Leml 
- Unak tarkı - Sıyah ebru · 
lerln 10-.... . - Halk tOr · 
küıü-Demlrcller demir dö· 
fe r. 21.oO Müzik (Rtyaıett
cumbur Handoıu - Şef: lb 

ıaa Künçer) l W ettge - marı 

2 - O Fetrae - Lamoreoa (lı 
pe.oyol Valıl) 3 - E La!o - J 

lı tehrl kralı » operaınnın 

uvertürü 4 F. Mendel11hon 
- ilkbahar ıark111 5-M Ra 

vel - Bolero 21 ·50 Anadolu 
ajanu (Spor aenJııl) 22 00 
Mlzllıa (Cazband - Pl ) 22. 45 

23 So• aj•n• haberleri •• 
yarınkı proiram. 

19- 6- YJ9 Pa:ari(si 

12 30 Proiram, 12.35 
Terk mnz ı ıa - Pl. 13.00 
Memleket ıaat ayarı, ejabl 
•• meteoroloji haberleri, 13. 
15- 14 M6zık (Karatık pıoi 
ram - Pi), 19.tO Pıofram 
19 05 Mnzık {btr ıohıt- Pı) 

19 )5 Tlrk müzıjt (fa11l be 
yeti), 20 00 Meınleket Hat 

ayarı, ajanı •~ meteoroloji 
baberlerı, 20.15 Netell plak 
lar- R. 20.20 Türk mnzıtı 

1 - •. .. . - Bayati ora · 
ben pcırevı, 2 -Haı m bay 

- Bayatlarabab ıarlu - Nı 

meli v .. hn tç\n , J - Rab 

mi beyin - Bayati araban 
tarlu Göol6mü htcrana 

yalıdı, 4 - Rahmi be yin -
Kaauo takıımı, 5 - Su yol

cu - Bayati araban ıarkı
Neyllyeylm olcedeyim ola · 

mam, 6- ::iu 1olcu-iSaya· 
ti araban tarkı - Dütme 

dalda ıez n geJliln, 7 -
Su yolcu - Bayati araban 

ıarkı - Sas Hmalıı, 8 
Leyll hanım - Hicaz ıariu 
- Zevki ıevda du1madım, 
9 _ Salabattln Pınar-HüE-

zam ıarkı - O midini kirpik· 
lerlne, 1 O - Ha7rl Y enııin 
- Hüu:am tarkı - ô,üuem 
yazıkdır ıana kanmaclanD, 
21.00 Konoım• (Doktorun 
ıaatl), ıı.ıs Müzik (Fer · 
bunde Erklo tarafıadan Brab 
mıdan ptano parçalara) ı 1, 
J5 Müztk (Melodiler - PL) 
21.45 Koauıma, 22.00 Mil· 

zlk (Küçük orkeıtro. - ş.,f: 

Necip Atkın), 1 Paul Ule 
trıch - Fıfreler (Mart) 2 -
Kari Komzak - Viyana aı 
kı (Potpuri) 3 - Paolo Toı · 
ti - Bar buse fçln 4 - Anton 
Rubınıtelo - L~omaıu 5 - J 
Lanaer - Ro dntık vı:ı l ı 6 -
Mrchela - Şen ıcreoad 7 -
Mıuce gnl-K.a•allerla ruııU 

kane operuıadan potpuri, 
23.00 Son ıjaoı h aberler•, 
ziraat, eıham tahvılit, kam 
blyo - nukut borsacı (fıat), 

23.20 Mnzık (Cazband - Pi.) 
23.55 - 24 Yarınki proğ· 

ram. 
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$ HiR HABERLERi 
~ı===============================================ımıi 

Valimizin dün
kifi. tedkilıleri. 

Tevzii arazi talimatname
sinde yapılan değişiklik. 

Valimiz Recal Gftrell dün 
yanında Huıuıi Mubuebe 
MüdQrü oldufu halde Kep
ıücle, Karaman kö7üne ve 
Duraia gltmtıtlr. 

Recai GOrell buralarda 
yapılan muhtar lntlbaitı Ue 

: allkadar olmuı ve bazı ted
ktkler yaptıktan ıonra av · 
det etmlttlr. ................ 

Tekspor ... 
Ku~ô~ünün genel toplantısı 

atşam yapıldı. 
Akıam aaat 21 de Tekı

por kuhibGoiin ıeDel top· 
laatm JÜH yakıa hır ıpor· 

cunun ltllraklle kuIQp blaa
aında yapıldı . 

Mebuıumuz B. Fe1zl Sö · 
zeaerln batkanlafında J•pı 
lan toplaDtı çok hararetli 
oldu. Spotcular muhtelif 
mev, u lar Qzerlnde ve Bala 
keılr ıporunun ıon durumu 
hakkında uzun münakeıalar 
Japıldı. Nıhayet umumi he· 
yetce fıktrlerde mutab11kat 
h1111l o lduktan ıonra tdere 
heyeti fntıhabına ıeçlldı. 

Bırıncl reiıltğe Pertev Et· 
cloilu, ık ı 11cı reı ıltğe Sabri 
Koço.k. 

0,eilkleıe: Zıya, Sami, 
Emin, HeHn Tabt6cı, E11t 
Budak, Raetm Tan, Şevket 

aeçllmtı\erdır. Tebrik eder, 
yeni ve zlfelerlndc muvaffaka 
yeller dılertz. 

Eğe mahalle -
sınde bir yara
lama vahası. 
Dün ıaat 18 · 30 11raların 

da Eio maball eaınden aıçı 

Ar~p Ahınedfn dükLinmda 
bu mahal eden tek are.bııcı 

Muataf a otlu Muharrem ile 
Bunıılı elektrikçi lam ı l ad-

lcra V~kıl! erl Heyeti, tev 
zU arazi teltmatnameılaln 

btr, yedi ve on dördüncü 
maddelerini deffıtlrmlttlr . 

Y apı1an deiltllıliklert yazı· 
Joruz 

Gerek devletin h6k6m ve 
t&1arrufu altında bulunan 
vaya uıulen hazine namına 
tetbit ve teıcıl olunan, ı• 
rekıe mablGlen veya muh 
telif kanun ve muahedeler 
le müteıayylp ve firari ıa · 
hıılardao metruken veya 
ıalr ıuretle hazlneJe intikal 
eden -.e,alaut mClbadll Rum· 
lardan metruk olup 1771 
aayıh kanun muctbı nce Türk 
mCibadtllerlol• latahkakları 

baktyealne karıılak tatulan 
ve umumiyetle ıehlr •e ka
aabal rın belediye hudutları 
haricinde kalao topraklar 
ile çlfthkler; ııraalyle, etra
fındaki köylerde veya ayal 
kazaya ballı dtier köylerde 
Yeyahut bu kazanın tabı bu · 
lunduiu vlliyettn Hlr kaza 
larındakı köylerde topraia 
muhtaç ziraat erbabına ve 
köylülere, •taiıdakl eaaılar 
datreılode tevzi edılecek

tlr. 
Muhtaç çiftçilere arazi 

tevzii için valilere mQracaat 
edilir . V altlerlD, ıerek vlll 
yet merkez kazaaında, ıe 

rekıe dljer kazalardaki tev· 
zl itini için, teoılp edecek 
lert bir zatın rilHdlnde, ka · 
za topu •e maliye memur
lıarıod&n aeçeceklerl birer 
memur ile Ylİ lyet zlra•t mü
diirü veya kaza zlrAe t me 

murunda n ve te vzi olunrı.-

Halk evinin 
-~-

Sergisi ~ugün ~apanıyor. 
On iki ıündea beri hal· 

kımıza göıterılmeldtı olan 
Halkevındekl çlçekclllk aerıt11 

bugün ıaat 17 de kapana · 
caktar. 

ında b lrlıl araaanda kavıa Açıldığı ıüoden beri bin 
ç c kmıı, aıttıkçe bflyüyen kav· lerce halk tarafından gezi· 

ga ıoounda Muharrem bı · len Hrgt, çok rağbet gör · 
çakla lımadt muhtelif yer - müt ve buradıı teıbir ttdıien 
lertaden alır ve tehltkell ıu· eıerlerf vücude ıetı ren ba · 
rette yaralamııtar. yanlar çok takdir kazanmıı 

Poltı ıuçluyu yeıialamıı, tır . 

vaka hakkında tıhktka · Sergide tekiz çiçek ıftkım. 
ta baılaomıttır. 102 çiçek buketi, 2 aalon 

,,.,.. yaıhfı, 2 gehnctk abnjörii 

Oayısım taşla ölaur en ada- Ye iki de tuvalet kutusu 

mm mu~ ~emesi . 
Dala, ıulh ceza mahkeme

ılnde, taıla yaralamaktan 
ölümüne Hbeblyet veren bir 
köylünün durutmHı yapıl · 
dı . 

Bv•elkl giio. KepıildOo 
Servet köyQodeo Ra mazan, 
köyüoüo yanıodakl tıuluın 

da çahınken, ycınında otla_ 
mak!a olan hayvanları, ku· 
ıı y4maçta afyon ta rlıuına 
glrrre k b ir hay~I zarar yap 

mııtar. 

Tarla Aah lbt ve Ram6za 
aın dayıu Mehmet Al!, bay· 
va•ları tnrlada ıörOnce, k ı z· 

mıt ve elloe " geçirdiği taıla

rı hayvanlar~ atmefa. baı· 
laımııhr. Burıu ıörea Re 
mas•• derhal, darmom Ja· 

ıatılmıttır . -
Dünkü koza f ıatlan. 

Buraıı.da dOnkü koza Hat. 
lara ıöylcce açtlmıttır: 

55, 1 J , 80 Kuruı 

n&na gı derek m6nakeı tlya 
baılamıı ve I~ kavgaya lnU. 
kal etmtıtır . 

Ram un kaptığı bir tat 
la day111n1n muhtelif yerle 
rlnden yaratad ı gındon ıonra 

keç ıp gıtmfıUr. Ad11mc11fız, 

aldığı yara 'aran tcıtrıle gece 
ö lmOttilr. 

Diia, Rsmaznnın lfadeıl 

a lınmak üzere ıulb ceza 
ın ahkewulne geUrlld ı. Ve 
bakim mahkemenin mevku -
fen devam edeceğini bildi· 
rerck Ramazanı tevhıf etlır · 
da.. 

c6k toprakların 11nmnda ve· 
ra ya" anında bulunan kö · 
ylo muhtar ve ihtiyar he · 
yetinden toıkıl edılecek btr 
tevzi heyeti; tevdi lazrm 11•· 
len araziyi ve arazinin lyl, 
orta ve •ı•iı olmHına ı~be 
her dekarının luymetlnl ve 
her aileye tevsi nlıpetlni 

tHblt eder. Kendilerine ara-
al verilecek klmaelerln haae 

!ıtlbarlyle lıtmlerfnl ve •erıl· 
meal lazım ıelen dekar mlk· 
tarını ve b~ber dekaranın 

kıymetiyle mecmuuaun be
delini 16ıterlr iki örnek cet· 
vel hazırlanarak on ıün 
mGddetle, arazlDID buiundu 
iu köJün ve icabında kaza. 
nın ve halt&, vlllyettn mi· 
naalp bir yerlae aaılmak ıu · 
reUyle ılln edilecektir. 

Bu cetvellere ltlrez etmek 
lıtlyeoler bu mflddet zarfın. 
da tlklyetlerint, teval heye· 
tinde dahil olaa k6y ıhttyar 
beyetlerl vuıtulyle veya 
doiruca tevzi heyetine bll
dırecek. Tevzi heyetince ya -
pılacak tedkikat ıonunda 

yaohılık veya hakıızhk ol· 
duau anlatılırıa düzehlltcek-
tir. 

Bıedel lerl yirmi ıenede ve 
ylrml müıavl takıltte alaa
mak 6z~re teYzl oluaan ara
zt hazineye a ld lıe hazine 
namına, ciheti vakfa alt ııe 
-.alnf namına lpeteie bai· 
laoacaktır Bor,larını birden 
vermek tıtlJenler namına 

f eraiı kati ve 726 numara
lı kanunun 4 Qnc6 maddeal 
hükümleri d lrea ıade tıkon· 
ta yapılahllecektlr . 

Bisikletçiler 

Bu saba~ Barı~ırmayı 
hareket eltilır. 

Tekıpor kuluba blıtklet

çtlerlndea '"' lt, Ahmet, Fik
ret, lımaıl ve Ahmet bu H · 

bah Boodırm&J• gltmltlerdfr. 
Oradaki ıpor kulüplerlot 

zl1aret ettıkteo ıonra alıtanı 
üıerl tekrar ıehrlmize .döne· 
caklerdlr. 

Cemiyetler kanununda yapı
iacak d sğişithk· 

Maartf VekAleU cemiyet· 
ler kanununun 38 net mad· 
de.inin ikinci fıkr ıını de' 
iittlrea bir kaoun proJe•1 

hazırlamııtır. Projeye g6r., 
TGrk Hava ve Türk Çoc11lı 
Eıtrıeme Kurumlara ile farlı 
Tarih ve Tiirk Dil Kuradl · 

• e 
ları icra V eldUerl HeyetlPc 
teacitkll ananız mnamelerıoe 
göre ve kanunların kendtl•· 
rloe verd ıxı Ye.slfe ve ıa16· 

• l r · blyetlerle ıJ ıue olunacak • 
dır. Proje, ıırf timi bir f~; 
kilde kurulmuc olan fart 
"" Dı l KurumlariDI cenı11ecl., 
ler kanununun koy mut 01 lı. 
iu hilkü111l~r dıtında bır• ,ı· 
makta veı huıuıl vazfyet1• 11 
ne ~e nizamlara g6re fa:1, 
yetlerlnl lmklo altrDlll ,,
makte.d ır. Hava ve Ço~,, 
Eıtrıeme Kurumları b;_, 
cemi} etler kanunu bit~ 4" 
lerl dıtında bu!unınakt• 
lar 



il HAZiRAN 1111 

Dünk& poıta ile ıelen 

Taymtı ıu:etHI cYuıoıla't' 

ya •• Romanya» batlıiı al 
tında tayanı dikkat bir ma· 
kale netretmlttlr. Bu bat 
makalede deniyor kt : 

«YuıoılaYJ• Nalbl Prenı 
Pol, bir çok hot hatıralarla 

dolu olmuı lazım ıeleD, fa· 
kat muayyen ılyael Delice· 
ler lauıule ıerlrmedlll anla
tılan bir ıe1alaattan Belı 
rada d6ad0, Berlın hGk<i 
meli ve balkı, kendlılyle re · 
fıka11 PrenıH Olıaya en 
parlak lıttkbalde bulundu 
lu. Şımdl mtıaflr de•let 
reıılerlne tahılı edilen Scbo· 
1011 Belleme binaıı emirleri 
ee Yerilmtıtl. ZıyaretlerlDjn 

ıonunu da Felci Maretal 
G6rınıln mlıahri olarak 
onun aavfıye11nde l•çlrcll 
ler. 

G6ıtertıtt ıeçlt reelmle 
ri, haYa tezııabliratı yapıldı. 

Her Hıtlerle, Fon Rıbbent· 

ropla mOleacldıt 16r01meler. 
oldu. 

Reaml ziyafette miiteka· 
bll Hmlml hllabelerle fere 

fe içildi. tsu arada Her Hıt. 
lerln dudaklarandan, ıeçe• 
•enelııt bld11eterln Yuıoılav 
- Alman maıterek hudu · 
dunun «ebedlyyea» teıbn 

edılmıt oluodui• tarzında 
tayanı dikkat bir cilmle ııı 

Ulda 
Bu karııhk Prenı Pol ela, 

•lyledıil bıtabede Yuaoıla•

raaıa Almanya ile iyi kom 
ıuluk müoaııt-bcıtlert idame 
ettır111ek a1 zueunuıı un hal& ı. 
ki oldu~uou tebarüz etlıre · 
tele Almanya ile olan baf 
larını daha yalnnlathrmak 
lçıa ıalbalt ıart lar 16rdGiü 
116 ı6yledi . 

Bu ıözlerden ıoara , Yu
toılav - Alman bailarının 
"•nGz daha fazla yalunlaı· 
lllldılını ve Yugoıla •yanın 
11

' Bertin Roma mlh•e· 
tf1ae, ne de antlkomıntern 
~•lctına glrmemıt olmHı, ne 
~e l\tutetler Cemlyetint ter 
ttwraemtı bulunma11, Alman 

"-Jı btrAz ınktaaıa ujrat 
-.aı, 1 

Oııa yeridir. 

Pıenı Pol bu ıöz verme 
llluhalefetlnde ıamlmi ol· 
... ,lcla beraber, memlektl 
nıo S 
t ovyet Ruıyayı reımea ...... 
11 lf ••ıı olmamuı bu hfı· 
b •deye klf ı ı6rm0t ve 

.,:lct •ebeple anUkomlatern 
'b •na ılrmell fuzuli bul· 

'-ı ol ... ıerektlr . 
l, tie, hal ve ki.rda Yuıoı· 
~ • halluaın hl11iyatı o mer 
'•delcı ı, ıotbver devletlerly· 

"' ••lcı btr ittifak b~tln 
'"'lek ~it b •t dahilinde derin 

c,L 0 t•utauzluk uyandır• 
llllıt, 

lt 
~, l '-la.oyanın Avulturyayı 
'\, talyanın da Arnavutlulu 
'~ Reçlrtııeıı ndeo ıonra 
~"bıt"'Ja nazik bir mev· 
~ llrtıııı bulunuyor. En 
'''''har bulan ılyaıl 
l\ let., Yugoıla•yanın bil· 
t'f ~••letler arHında blta· 
~'lıp Balkan Aatantaaa 
" •'l 'tanı 1nubafaza et•e-

-ladadır. 

Yueoılavya rumeıı lıUm 

zaç edilmeden TOrklye ile 
loııltere ara11nda miitearrı 
za kartı aktedllmıı olan an· 
laıma, Ballıan Antantını ib· 
ili etmemtı olmuıaa raf· 
men, Belıradda munkkat 
bir btlrudet uyandarmıfaa, 

Balkan Antantın ı n ıukutuna 
berbanıt bir Vf'~hale Hla 
teelr etmemfıtlr . 

YuıoılaYya ile Romanya 
araıındald\. mGouebat ger 
zamankinden daha yakıadır. 
iki memleket ara11ndakt ll 
tıfalr , elan harıcl ılyautlerl 

alo eaaaıaı teıkıl etmekte 
dır. Romen Hariciye Na•ıfl 

Gafenko Romanya mecltıtn 
de ı6yledlit bir nutukta, Yu 
ıoıla•yadan «bizimle bera · 
ber aynı noktai nazarı beı

llyeo, aynı tavrı talunan Ye 
ılyuetea aynı ıurette hare 
ket eden doıtumuz» cOmle
ılnl kullandı. 

Her iki memleket de, ta
mamiyet ve lıtlk · allnl bü 
tlln kuvvetleriyle miidafaaya 
azmetmemlı bulunuyorlar. 

Bu ık ı ılnden biç biri, dı

ler bir de•let maıızumeetne 
karıı daımanlık bcıhyeo her 
hanıl bcynelmılel nıanzu · 

meye ılrmek lıtemlyorl ar . 

Fekan bııkalerıoın kav 
galarından ayrı lılalmak ar · 
zuıu, lıttkllhne •akı olacak 
bir tebdıt karı111nda kendi 
ni mOdaf aa zaruret111de kal 
d•lı zaman yardımına ıele 
cek olan lDıdlz ve Franıız 
temloahnı Romaoyeoın 

\MöıJ6 Gafenkonun dedıgl 

g ı bı) «DerJo bir ıükno a» 
kabul etmulne mani o ma 
mııtır . 

Romanya hükametl, lnıl· 
lız - Fran11z lemlnahnıa, 

mtlU h6rrıyetleri ve beynel 
milel ıulhG muhafazaya bir j 
mani deiıl, belkl bir fAr · 
dım oldui•nu çok tyı 11nla 
mııtır. » 

ilk otom·obili kim 
~ııfetu1 

Herke• otomobllt 1769 da 
ılk defa Cuıootun keıfettJ 

llal zanneder. Halbuki J•n· 
hıtır . CuınottaD hemen be 

men bir aaır •••el Çın lmpa 
ratoruna bir otomobil hed!· 

ye edılmııtır . Buau hediye 
eden de Belçllre.lı F erdluand 

Verbleat iımlnde bir mlıyo 
ner, bu otoı:nobıll bizzat 
kendııı icat etmııttr 

Geçenlerde A•rupalı lltm, 
ler 1687 de ba11lmıı Latıoce 
btr mecmuayı karaıtmrlar· 

ken bu feYlra llde hldlıe1I 

bulup 6irenmıılerdlr. -Bedava yolculuk 
Bulsarııtenın bar k6y0ode 

Toma Cırof adında bir bek· 
çinin kar111 Sofraya kadar 
ııdtp ıelmek lıtemlt · fakat 
yol paraıı yokmuı Kocuı 
bir forın61 bulmuı: Soha
ya her zaman me•kuf 16 
tlrdOlil ıı bi karmnı da gö 
t6rmeJI d610nmüı- K.arııını , 
kartletl•I •• Wr tle arkada· 

TORUILI 

ALMANYANIN 
SILAHLANMASI 

1 Yazan : Emile Hoche 
« 1932 de dDoyanın &ki bu nii ı hdaa etmek mecburiye 

çuk milyar doları bulrn ıl- tinde kalmıı olmarlaı kimin 
llhlanma maeraflerı 1938 dıkkaUol celbetmedı? Bu ya. 
d~, lktfudi tedklk Ye mala kında refaha d6oGıe • 'imet 
mat cemiyetinin netrettll• olmua ıerektlr . 

bir tetklka nazaraa, 16 mil Bır kaç rila •••el llerltn· 
yar dolara çıkaıııtır den ıarfp bir haber ıeldl, 

lnıllterede ılllb masraf· Bunu dikkatle oku1alım: 
lan 426 mtlyoodan 1.693 Almanyaaın maliyeti hak· 
milyona çıkmııhr. kmda pek az ıey biliyor; 

Praneada 509 mtlyoadan onun içindir ki 6ireaılen 

1 092 milyona, teyler bGyGk bir ehemmiyet 
lıalyada 271 mdyondan arz eder. 

526 milyona, Alman e11dtbtlrlıl d6rt H· 

Almanyada 254 mllyoa· oeltk pllnı fınanaa etmlye 
dan 4.400 milyona, ıttııde daha ziyade mecbur 

Bırleıık DeYletler 282 edtlmektedtr. Ş .mdl de•let 
mılyoaclan S 400 milyona endüıtriyi ıtlp•anılyone ede 
çıkmııtır. eek yerde endlbtrl de•1et 

DOnyanın hummah ıllih çlllil ı6pnnılyone edtyorl 
leoma ıayHtlerl •e totali Bır Berlln ı•zeteaı eliyor 
ter de•letlerlnln korkunç ki : Bır yandan ıerma1e 
meaulıyetlnl bu rakamlar f ıkdanı, 6le yandan, d6rt 
klfi bir ıarabatle ifade et• aenelak pllnı daha llızh bir 
mektedlr. tempo ile de't'am ettirmek 

Bir kaç ıene ev•el, ıll&b saruretl bir metod deitıık · 
masraflara ıilrat le 1~kıeUr - ifil lcep ettlrmlıttr. B6ylece 
ken endlte duyulayor "Ye ıo· Kolonyadaki Gerlln - Koa· 
ruluyordu: Bu ıayret, ne zerD bir eanayl teıebbGı, 't'e 
zamana kadar de•1tm ede· aentatlk benzin fabrlka11 te· 
bıllr . ılı için 25 milyon mark 'ler· 

Son aaatlmlne kadar mG mittir. 
ke\leflerln blitln Yarını 16· Bu yeni ılyuette en ı•-
mGrQnceye kedar de•am rtp olan ıey, ıllorta ılrlcet-
edebıUr . Her de•lette, bl· lerlnln ekonmlyl flaanıe et 
Ula kazsncını devlete Yere- melerıdır. DlıGnGIQoce, b6y· 
reis y111ımık mGmkGndür, le btr tedbtrtn ne dere M 

c6nkl hepimiz aaker •eya c~ ıayrl tab. ı olduiu dlkka-
aefıl ıeferber hale 1'onuldu te çarpmamak mOmkO de-
ıumuz ıl• hüll6111et ma• illdır. 
kamları bıztm ıeıe ve ıb11te Stiorta ıtrketlerlnfn Hr · 
mızı üzerine alı bıHr. Men· mayelerl ıliortalılara l:torc 
tık11zlık derecutne •armak la•ılan mebalıtın tedlyeal 
ve bunu geçmekle buaber ıç ıo bir garanti tf'ıktl eder. 
bu hadd ın 6tulode, b ir Sermayeıınt aabıttcıtlreo bir 
mftddet ıç ıo, her devleUo ıırket btr k•za hılıncle ve 
ııli.h!anmıuını para üzerin ya heyat ılaortaeı yapmıı 

dekt 01namalartyle fınaoıe birinin 6l0m6 haltnde 6de 
etmHI lmlc&nı hatıra ıe e meal lizım ıele• parayı 
bilir. 6dlyemez. lbuyal akçeılnln 

Bu mlnaaız yarııın ıonuo· her zaman te derhal el al
da, beplmtze lfliı etmtı, tanda buluamHı lazımdır. 
eztlmtı, mabvolmuı bulun•· Diiuyanın her memleketinde 
caiız, fakat bu ıayretler ıoo derecede 11ln kanunlar 
ıulhu doiurduiu takcl ırde bu ıermayelerin hanıı tılere 
ıene meınnun olacaiız. tahılı o!uaab!leceklerlnt aa· 

Hu yarıtl• demokrat de• yor; pek emin •• ancak der · 
letlerln vaziyeti daha mü · hal hk ıde edılebllecek bu 
aalltlr. Ha11mlaraoıo hum· ıuılardadır ki bu ıermayeler 
mslı metodlarına htç bir za kuUaoılabllır . Bütilo dıjer 
mao bat vurmak ıııememtı· yerlerde oldu§u albt Alauıın 
lerdir. Gerçi buna ıbtlyaçla ,ada da ıımdlye kadar itte 
rı ela 1oktur. Onların mu· bu kati kaideler \"e nizam· 
auam m illi ıervetlerl, çols lar tatbik edile ıe1mııttr. 

1GkHk tediye vaaıtaları, Fakat Almanyanıa aerma 
biiyük miktarda yabancı d6 yelerl arhk kendine klfl 
vjz kaynakları vardır· ıelmiyor. Bu iptidai akllıe· 

imdi, bazl allmetler ltal· llm l&aideılal ıblll etmek 
1• ve Almanyanm bu yarııı mechurlyettnde kalıyor; ıl 

çok daha mGıkOl ıartlar ıorta ılrlııetlerının aarmaye 
içinde takip ed .. btleceklerlnl lerlnl aabıtleıttrlyor, yaal 
1161termektedlr. Buna mu. bua1arı ••tlıtrl lfeblılerlne 
ktedtr olamıyacalr lan bir ı_.:,<S:.:.o:n.u:_d_a_r_d_G_DC_O_•_a_,"."'f•_d_•_>_ 
deneye ıelmıı. fakat Ati· · lırı 
klr bar -,orıualuk ıark•dtl· Borcunu rarııyın 

-~~:~:~~ ••• ,. •ısaltal• er tırıı bir usıl. 
teııade Alman makamları Bu fikri ılk defa Loadra 
••n •Gmr6k hoaoları u•ulO ka1aplar1odaa blrlıt buldu; 

ııaı «tevlıuf» ederek demir· ıonra oau bir çok bakkal 
yolları Jdueeıaden bedaYa •e Ulccarlar taklit ettiler. 
bl et koparmıı. Bunlar1 Sof I 

Ştmdl aıllterede bakkal 
yaJ• kadar 16tDrml1. 

Fakat d6nDıte, trende bl· lar, ke .. plar, tac rler hor 
caau samaaında s•tlrmtyea· letçl kadını '"tanımıı, bekçiyi 

bir lıtasyoua karııı tle be- ler için dOklllnlarının 6nO· 
raber tadirmııt•r Cırof .16rt ne t6rl• bir ıl&a aaıyorlar: 

1 cBercumusu tnlJ• ••· 1ta•r• mabk6m eda •ittir. 

SAYJ'A ı 1 

AKOENIZDE BiR 
HARP ÇIKARSA 

Great Britain aud the Easttan f 

El•r lıpaaya Balear alla· 

tarının mih••r deYletlerl ta· 

rafındaa bir hava •• deniz 

0110 o1arak kullanılma11na 

da mOıaade etmlyecek otur· 

ıa 0 zam•• Franıanın ti · 

ma i Af rtka de mu't'aHla 

,olu ela emal1ettecllr. Bu 
takdirde ıtalyanın Trablaı· 
ıarpt•• baıka htç bir d•· 
tu bulunaa111acaktır. 

Akdeels ılbell•cl• ltal1a 

aın Paatellarla adaıı •artlır 
_. burada• ıeltp ıeteD ı•· 
mtlerlD tacl• edll•••I •6•· 

kindir. 

Şarki Akclenlzde iM hal· 
ya• llodoı aMıı lle Oalkl 

adaları •ardırkl l:taralarcla• 
ıtratejlk lıauıualarda ba•l 

ıurette lıtıfade etaıek tıtl· 
yecell ılphealzdlr. Bır de 

Şıp deatzlDID 6teki ucuada 
Eratre ve Habeılıtan •ardır. 
BaalardaD bııka ltal1anıa 
Akdenızde htç bir 1116 JOk· 

tur. 
Bir çok ltalyanlart• Ak· 

de•lsde btr lıal1an muzaf. 
ferlyetl ml•lıl• olacaiı•• 
l•anmadıkları mulaakkaktar. 

MŞt~~I° T undralarında 
iki sene. 

llflDfD eD ti• 
Sovyetler Bir el 

k Tun r• 
mal k111mlarıod• 1 

1 Lapon ar, 
arazlıl Neoeenler, N 
Çuk,.ı İ Voıullar •• ıa· 

T ı er, dd 'l lra. 
naaaanlar ııbı mite• • k 

d Bu a· 
vlmlerle me1kOD ur d 

f aYCI lf 
vlmler birinci ıını 

' rek dents 
ve ıerek kara, ıe B 

1 1 un ar, 
a 'il ile ıeçlnlr er 
•çum• lımlnl yerdıklerl ı• 
yet haf ıf kuruhnuı tlıamet 

eyıklerfaln 
gihlarını, reD 1 k jl 

but köpeklerla çı ti 
~;:acklarla, çabucak bir 1er• 
deo 6bür6ne, her daim .;-v 
yerlerıae naklıederler. er 
knmın ayrı dili ve •Jfl 
ldetlert •ardar 

Bu uzak ıtmal tuadreeı 
balkı araıında halen ıealf 
bir 1' OltOr faaUyetl yapıl· 
malctadır. u ... umı1et mba· 
rlyle, Tuodra mıntalraeıada, 

•lll'I• maateıef 
medıtımıs .,. 
dGkl&Anı•ı•• kepatmak ~:: 
burl,JeUnde lralac•fl• 

b rçlu olanların 
kanımız• o 

1 beraber yalnnda 
11ımlert1 e 
Uıtelerlol a1&c• I ·•· 18 'ın 
mOıtertlerımızla mala111u ol · 

1un.» 
lnıtlterede tıımlerlntn teı 

btr edlhneelndeo korkan bor· 
çlular bu tlloı 16rGr 16rmes 
neredeo ıe bulup buluıturup 
ba&.kalıD, kuabın paruım 
derhal ıetlrmefe baılam ı t 

lardır. 

tSO ti& 200 kilometre ••
rabbaıaa "lr aüfus lilımek· 
tedır; fakat burada 50 il& 
100 nlf ualu uf ak koloatler• 
de raıtla•maktadır. lıt• l:tu 
kllçlk kolo•llerde klltlr 
••rkeslerl kurulmaktadır. 
Bu merkezler, g6cebe lıaatkı 
Taygalardaa takip edeD ıey· 
rar kul6pler teıkll eylemek. 
tedlr Eluerlıl muallim ve 
doktor olmak illere genç 
Sovyet vataadaı\arı, bu kil· 
tür merkezlerinde ve ltu 
eey ,., k uluplercle feraiatla 

çahımaktadır . 

T .,mır yar1mad11ında Ka 
tanı• ••rkezl11ıe merbut .. Y . 
,ar kul6plerde• IWrhf, tkl 

Dddetl• MoıkoYah ..•. - , 
• IU• baJ•D Amalla s••Ç mu 

Kasan•••~ tarafı•••n tdre 
olu•muıtur 

Bu ıeaç kız, bir mOddet 
•ıtlralaat için Moıkevaya 116-
otlılade, ıtmal tunclraııncla · 
ki f aahyetl bal&kıacla tbtlıH· 
larını 161le anlotmııtar: 

- Bea, demtıttr. Tay•lr 
1anmada11aın en ıerl ka•l•
lerlnden blrlıtnl teıkıl eden 
NganHaaa1ar ara11nda çalıı· 
t••· Nıana11anlar, Neneen
lertn bir ıubHtdır ve b6tnn 
kavim ukız yOz kltlden mG· 
rekkıptlr. Daha ıen Hman· 

(S.au cllrtllacl earfatla) 
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i OGRETM[N i 
i OKUlU ~ 
i S[R6İSİ i • • • • • • • • • • 
: atR HAFTA MÜDDETLE : • • 1 ZIYARETCILERE AÇIK : 

= BULUNDURUL4.CAKTJR ! 
\!•w••ı•••••••••••••o•ıe.I 

Birkaç ay için· 
1 

de 15 kızla ev· I 
/enen adam. 
(Baıtaraf ı ikinci HJf ada) 

ffJeye ı~türmGı oldutuau 
ı6ylemııtlr . 

1 

1 

TORKDILI 

Öğretmen okulu 
mezun verdi. 

87 

dufunu da baltyoraunu:ı. Siz 
tam mia&1tle tnlulip ha •a . 
ıına teneff üı ederek yettıen 

neıddenılnlz Atatürk lnln 
labının c:ıbaletten , dalalet 
ten , hayatıadaa kurtardıtı 
•e lttlımarcılakta• temlsle 
dlil yurd topraklarında tim' 

dt btlıı, karakter •• tmaa 1 
tolaumları ıataı ediyor Sis 1 
bu ta•• ıdeal f ıdanların bah· 
çe•anı •• bltOD TGrk gen· 
çhfll• beraber koruyucuıu 

•• 1&latbl olacak11oız. 

Ne mutlu ılze kt, ıtdece 
ttnl:ı yolu .,ıltyenunuz, bu ı 

yol yur.. hizmetine, me1IPlc 
h zmetlae, en yülnek ıevg ı ll 1 

olan çocufuo b ·zmeUne rtder 

Şimal tundra
larında iki sene 

(Baıtarafı lçilacü aayf ada) 
lara kadar, Nıanaaunlar hiç 
yıkaamazlardı Senede ancak 
bir defa elblıe deflttlrlrler 

büyük. medeni lnıanlığın 

detıımez kliıık hedefi olan 
iyilik, doiruluk Ye ıO:ıelll

fe rlder 
Emektar öiret~enlerlD 

def•rll baılarını ıüıllyen 

ak .. çlar ııdeceilnht t.u yo 

Ju a1dıolatan •urla bir'' 
m~ıaledlr. Şu anda kalllle 

rlnlstn, t\mtd, ae•ıt •• ••• 
lek heyeaaaıyle delu bu· 
lundul••u biliyorum. Ben 
de ıtmdl1e kadar kalbimde 
Hkladılım en temiz duyıu · 
ları ılze du1urmakla ıGrur 
ht11edtyorum. 

Hepl•taln hislerine tercü · 
man olan arkadatınızın te
mt:ı duyıularaaı teıekkürle 

karıılanm. Stzl bir taraftan 
ae•rl dolu , ıe.,lnç delu, em · 
niyet dolu, nazarlarla utur· 
larken bir tarafta• da raea· 
leilm~ze ıltıhak eden eo 
ıenç mezun 11fattle en ıı . 
cak, en umiml duygularım · 

la ıelimlıyorum: 

Almanyanın 
silahlanması. 
(Battarafı üçüocü aayfada) 

yatırıyor . Hu turla ıunt 

çarelere b•ı •urulmuıtur, 
artık çare kslmadılı tçta 
Alman ıtıortalılarının ılıor · 
ta ıtrketlerlne lıendtlerlnl 

tebltlce1e karıı l&Qr"m•k içi• 
yatırmıı Qldulrları paralar 
ınCbadere ediliyor. 

Allloı ıliorta ıtrketl ın • 
dGıtrı,. 15 mll1on mark 
tkrat etmtıttrl Bır diler ıtr. 
lıı:eUn de 25 milyon ••rme 
ıt d8tln6lmektedlr . 

e. • ... 11.r k•mharanın 
dtbtne, •arıldıiına delllet 
eder. Almanyada yaztyettn 
ümttllz olduluau ı6ylemloy· 
rum. Bu buıuıta malamabm 
yok. Fakat diyorum L:ı, bu 
ne•lden uıullMe baı•urmak 
m~cburlyetlode kalıoma11 ft 
naıman va11taların1a tama · 
m~o korumak Ozere bulun· 
cluğuna delllet eder :. 

L• Republfgue 

lahkııir ticırıı ıı 
sanayi odasmdın: 

11 MAZIRAN 1119 

Balıkesir Askeri Satın 
Al.m<t Konıisv•>nıındaıı: ... 
1 - Bahkealr btrltklerlaln bir ıeoeltk ihtiyaçları ol•a 

130 ton ııt1r eti kapalı zarfla elııtltme1e kooulmuıtur 
2 Tabmln edilen bedeli 35 100 liradır . 

3 - MuYaldıat temf•atı 2.632 hra IO kuraıhar. 
4 - lhale 29 6-939 16n6 ıa•t J 1 de Bahke.lr K~t 

Satan Alma Komlı,-oou blD&11nda yapılacaktır. 

5 - E•aaf ve ıartları her ' ılq KomtıyQnd• {lltanlt~t 
Y• 4nkara M. M V. le-.•••• lrnlrllll Setıq 4lm ~~mi•· 
1oolarıatla ı6r6leblltr 

6 - Tahplerl"D belli bolıeler •• m11•al&lsat tımtaatla. 
rıaı laa•I teklif ••ktuplarıaı poıtatla •akı ıaelkmeler m11 .. 

teller deltldır. ihale eaatlaclen eo ı•~ hlr eaat ••••il•• 
kadar komt•1••• makbY:ı mukabili teıltm etmeleri lGıumu 
alla elua•r 

4 - 1-135 

Balıkesir Askeri Satın 
.. t\lma Koınisy•>nuııdan: 
1 - Kepıütte bulunan lıtthklm taburunun hır ıenelık 

ihtiyacı olan 14 ton aılır eti •çık eluıltmeye lronulmuı· 

tur 
2 Tahmin tıdllen bedeli 3780 ltr•dır. 
3 Mu.-ak:Cat temfaatı 283 lfra 50 kuruıtur 
4 lbale 27 6 939 iÜ•I ıaat 11 de Bahkeslr K•r 

Satın Alma Komiıyonu blnaeıada yapılacaktır. 

5 ·· Enaf H tartlar her ıaa Komlıyouda ı6r6lebıltr . 

Bu hidlaenln üzertaden 
bir ay geçmeden, Molıaa · 
med, ikinci bir &.:urban bul· 
muıtur. Bu ıeferkı , cl•ar 
lratabalardan birinde lıGçtik 
bir memur olan •• tabii 
hem zenıln hem de kibar 
damada kollarını açan bir 
adamcatızan henGz 15 ya 

ıını bile cloldurmıyan tal•h 
ılz kısı dır. Bu luzcatız da, 
öbihü ıtbı, daha düiün gü
n6 batakbaaeye ıetlrlllp 
bırakıl mııtır . ' •e çlj et yerlerdt. Halkın 

Meıleflm l ze boı ıeldlnlz . 

Okulun da ha eakt yıllar 

dakt mezunları•dan Ce mil 
At kh aôz alarak yeni meı 
lekt•ılarıaı tebrik etmlı. e1kf 
mnunları her Yealle ile arı· 
1an •e içlerine almak fırH 

tını 16zeten Okul Dırelıtörlne 
bltün eakl mezun arkadaı · 

ları adına h!fekkür etmtıtlr. 

Bahkeıtr •tllyetl merke 
ztoln Okcakara mahallHID 
de 12 aumaralı ••de etu 

Taliplerin bellı belıelelerlle mu•akkat temtnatlarlle birli~ -
te Komlıyona m'1racaatlan IGıumu ilin olaa•r. 

Ha11lı, dlal afklhtan lıtl 
fade eden bu mehln, yedi 
•J içinde oa beı bakir ıle 

•••••mit Ye alklhtan ıonra 
bepılnl Bananın umumhane· 
ılne ıe•ketmııttr. 

Fakat, on beılncl lıarııı 

Zalaa. f aclanın det'am et
•eılne nlha~et •ermlttl· 
Enerjik •e çok Hkl btr ka · 
clıa olan Zalna, Haraanın 

••ine ayak baHr baımaz 

vaziyetin dehıetlnf hemen 
kanamııhr. Kencllılnl taza 
la düıOrmlı ol•nları kuı
lculandırmamak için dHtıeye 
baı •urmayı •11•af1k hul
muıt•r. Zaına, içine dltti · 
iO •azlJell, mukadderatın 

Itır emri lmlı ıtbı, kabul •• 
teıllmlyet ıöıterlr bir ta•ar 
taln•mııtır. Tuzajana yenf 
dGıen genç kadının uyıallı
lından son derece memauo 
oJao •tlfte Hanan, dalaa 
tik ıece, oaua odaaına kt
bar •• ze•ıla bir müıterl 
ıetlrmtıtlr Telifini biç boz· 
mıyan Zalaa, lçld olarak, 
ıampaaya lıtemlıtlr. ilk 
kadehler içildikten ıonra, 

ze•ketmeie, lsadınla •ilen 
mele ıelen mlıterl, ikram 
ettlil ıampanyanın , barca 

dıiı paranın bedelini almak 
üzere Zılna ya el uza haca 
betbaht kadıa tuarladıfı 

aı derhal tatbik etmlıUr : 

Şampan1a ıtıeılat kapar ka. 
pmaz, adamın kaf a11na 
lndlrmlıtır. Şlıeyl Yar 
k\nntle kafatına ytyea mtlı 
teri, baygın bir halde yerde 
yatarken, Zafna. , a•aı:ı çalı 

hjı kadar tmdad.. İmdad .. 
Dıye ba1kırarak, o4iadan dı · 

ıırı fırlamıı Ye korku ile 
karııık bir ı• ılunhk tçtotle 
aaloada doaa kalan dlfer 
müıterllertn ara11nda kendi 
ni balkoaa atmııtır. Durma · 
dan lmdati . Diye haykıran 
Zalnanın ıealnt lfltea yolcu 
lar, polııle birlikte bu ılzlt 

batakhaneye ıtrmlıler •• 
onu, ltalko•dan ılr6kleylp 
bodruma atmak tl•ere elan 
me\iınları te•klf etmııler · 
dtr. 

Mahkeme, Faralıeltja tle 
Hartaaı on b .. er yıl lılr•I• 
••~k6• •t•tıttr. 

maddi ye ınane•I hayatına 
hlklm bulunan Şamanlar, 
bunlara, hurafelHlle uyuımuı 
•• çok ıerl btr halde tutar 
larth. Şamanlar meaell , eku
ma7a baıhyanların kör ola
cafını, yıkanaaların ıararıp 

ıolacajını •• nihayette 6le 
ceflnf ıö1lerlerdt. lıte iki 
aene ben, bu balk tle bera
ber Tuodrada ıöçebe laa
yatı yaıadım. Bunların kap
laraaa. ren ıeJlklerl tarafın
dan çekilen küçQk eYlmle 
ıtdlyordum . Bu ••cejlz ay 
nt zamaada kulüpdCi . Bera-
berinde fotojraf aluettfren 
maktae. b'r foaolraf, lı6ç6k 
bır kltlpbane, realmh al · 
lt6mler •• buna müm&1il 
bırçok ıeyler ıötOrGyordum . 
Ya koaferanılar tertcp edı-
1or, ya fotejraflar 16ıtert. 
ror, yabut yGluek ıeale kı 
taplar okuyordu. Büyük rC!ıç · 
lülıclerle hurafelerden kendi-

lerlnl kurtarabilen Nıanaı · 
aaalu, ya•aı yavaı IDedeDl
leılyorJardı . Kulube merbut 
ufak bir mektep •ardı. llu· 
racila tik zamanlar bir tak 

talebe ile çalıth• Okuma 
Ja •• yazmaya baılıyan b• 
tek talebemln, tabtattle, göz. 

le~t kör olmadı. B•nun üze
rtae ya••t ya•aı talebemtn 

adedi f azlalaıtı Ye kör ol
an1acalıtlaranı g6ren Nıanaa-

aanlar okumaya baıladı Ni
hayet, talebemlD adedi 17 yl ' 
balıiu . Bu Nıana11anlaran / 
ilk mektebi ıdı . Fakat, ha-

len talebemden bir çoi•, 
Lenloıradda Şımal KaYtm -

lerl EoıUUbiinde okumaları . 

na devamdadır . 

Ben de, kendi bakımımdan 
'.>ir ıeh&rlinln bılmed ıfl bir 

1 

çok entereHa ıeylerl, Nıa

•a11anlardaa 6lrendtm. 

Resim-iş sergisi açıldı: 

ran Tlrklye Cumhurı1ett ta· 
baaaıadan olup Sıra~eımeler 
caddeılndekl l numarala 
d6kkinı ıllametgihı t ıcart 

ittihaz ederek 929 yılındaD· 
bert klreçcthk tıceretıle tı· 

Ural ettlflol beyan eden lı-

maıl otlu Mehmet Kayaara 
raa unvanı ticareti bu kere 
(Ktreçcl Mehmet Kayaarar) 
olarak teaçtl edlldtil cı .. ı 
bu un•anrn imza ıekll de 
T6rkçe el 1az11lle (M Ka· 
yaarar) olarak ticaret kaau· 
n11aun 42 net madtleıiae 16· 

re Balıkeılr ticaret Ye ıa -
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Balıkesir ı\skerl Satın 

Atııla Kt>ıııisyoııtıııdan: 
1 - HahkHlr 1:Derkez birliklerinin hır aylık thtlyaçla -

rı o\aa 95 t•11 un kapah zarfla elutltmeye konulmaıtur. 

2 - T abmtn edilen beclell 9975 llradar. 
3 - Mu•akkat teminatı 749 lira 5 kuruıtur. 
4 - ihale 26 6 939 ıGDii aaat 15.30 da BalıkHlr Kor 

Satın Alma Komlıyonu hlnaııada yapılacaktır. 

S EY1af •e ıartlar iter ıln Ko•lıyonda 
ltr. 

6 Taltplerln ltelll helıelerl •e mu•aklsat temlaat · 

Samimi btr bava içinde 
biten çaJ zlyafetıoden ıon

ra okulun j ı mna1tlk ıalo

nunda lau:ırlanan talebe 
ıerrlıl açıl mı ıtır. Okul Dı
rekt6r0; ıerrtnln eçılmannı 

Kültür Dfrelıtörüaden rica 
etmıı. Nazım Ôreaıua da 
aerglyl açmakla büyük bır 

bahtiyarlık duyduğunu kay
dederek öiretmen oluılları · 
aın forma11 olan eflatun 
kurdeliyı kHmfıtlr. 

aayl odatıaca 17-6 939 ta 
larını ha•• teklif mektuplarını postada •akı aectkmelerl 

rUaınde 1086 ılcll ıayıııaa 
•uteher deftldlr. ihale Hatandan e••el en ıeç btr ıaat 

kaydedtldtil llin olunur. 
--------------• eY•elt•e kadar komlıyoaa makhuz mulcalttlı tHltm etme· 

Hazır bulunanlar aerıtyt 

b6ylk takdir duyıuları ara · 
ıında ıe:zmftlerdır . 

ltıaah bir ıekılde hazırla· 
nan ıerıl talebe Yt' 6fret
m.,nlerın olgun meıatılnt her 
ferde tfUbar nr~cek bir ıe 
kilde r6ıtermektedır . 

Sergi hakkında dlfer laılr 

n6ıbamızda ayrıca bahıetmelıı 

lıtlyoraz. 

Kıyıp diploma 
Sar1k6y nahlyeıl tik olıul· 

undan 937 9 38 deu ıenut 

almıt olliufum diplomamı 

zayi ettlltmden •e yenlıt•f 

çıkartacafımdan ealdılnl• 

laükmil olmadıiı filo olu · 
aur. 

Sarık61 Nabfyeal 
Halil oflu Se· 
zat Ürkmez. 

Hususi l\lluhasebe 
1 Uüdürlüğiinden: ı 
~ 

İclaret Huıuelyedea maaı alan emekh ye eytamı araml-
lta 939 malı yılı btrlacl Gç aylak maaılarıaı almaları tçla 
daireye müracaatları ilin ol•nur. 3 1 

lerl IO&umu ilin olunur. 
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.Balıkesir Askeri Satııı 

.l\loıa K(ltııisyonuııdan: 

1 -- Balıkulr blrhklerloln yaz Hbzeal içi• ihtiyaçlar• 
olaa 18 toa taze fa1ulye. 5 ton taze kahak, 7 ton tas• 
ıolan 'açık ekııltaıeye kooulmuıtur . 

2 - Tahmın edilen bedeli 1920 liradır . 

3 - Mu•akkat teminatı 144 hrathr. 
4 ihale 30.6 939 cuma ıan6 ıaat 11 de Behkeılt 

kor ıat ı n alma komlıyonu blauıada yapılacaktır. 

5 EHaf .. tartlar her .ün komlıyonda rlr&lebtlfr· 
6 - Tahplerln belh belıeler •• mu•affak teml•atl•'' 

tle btrllkte kemlıyoaa mlraeaatları lizu•u tlln olaaur· 

.. - ı - ıso 

~~--------------------------~-------__,-/-
Balıkesir İnhisarlar 

1 
Vilayet Daimi 

Başmüdürlüğünden: ı Encünıenindefl: 
May11 940 ıayeılne kadar' muteber elmak üsere Ban

dırma fnbtıarlar ldare•tnln '4350 lira muhammen bedelli 
Bandırma·ıehlr dabtU, ~00 lır• bedelli Ba•dırma - Gönen, 

1 ...... Açık arhr•aya koaulan 19: ,. 
Medeniyeti, memleketim 

en uzak •e ea ücra kıyıla

rından blrlıtae kadar ı6tü 

rebdmelı •e bur•dalıı:ı fnaao · 
ları nihayet medealyete ka· 
•uıturmalc b&yGlı laeaohk 
eıerlae, kendi f aallyetlmle 
elimden ıeldlil kadar yar · 
dun eclet.llmtı olmaktan de 
lafı cld.leD memnunum Ye 
b•ncbn bli1lk ıftttau du1 · 

• 650 lira bedelli Bandırma · Manyaı Dakltyah 1 6 939 da• 
l 5-6 939 za kadar açık ekılltme1e lronulmuıtur . 

8alakeılr Camtkeblr kartıııntia ld•re lavıuıly• ak•' il 
llDtlan bir parça dGkkloın btr ıeoehk mubamme• ı,.~', 
olaa 120 Ura 6zerleden 29 hazlrAn 939 perıemb• ,.,, 
ıaat 16 da ıhalHl icra kılınacaktır. Mu•akkat te••••t• 

•••n•1••· 

Talip aubur etmemeıı d0Jay11tle bu müddet 30 6 939 
tarihine kadar uzatılmııtar . 

lılu•akkat teminat akça11 1Gztle Yedi buçuk beıablle 

427 lira 50 kuruıtur. 

fhale 30 6 939 cuma 16nindt' Baadır•atla yapıla-
caktır . 

Şartnameler Baı•O~lrhik ••rkezlle 
IAll•e •lraca• tla ılrlleltllır . 

Ba .. ~ ..... madar 
4 - 1 

lıradar. -' 
2 - lıteklilf!rln mu·.akkat temlnat1aı mal ıaadıj~tl 

yabrcl1fı•a dair makb•z •eya ltaaka mektublle b1'!1

11,ı 
•uay1eo zamanda Vtllyet Daimi E•c6meafae ••rac•• 

tllo eluawr. 


