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1 M~busu HayretfuJ.. Karan 

umum Neşnyat Müdürü 
Fuat Bilal 

Pftzarteıl Günlerinden Baıka 

Yıllığı : 800 
Altı Aylığı: 400 
Sayısı: 3 Kuruştur 
t!drts: Ttirkdllf 

Balık~slr 

Her Gün Çıkar. 1 

20 HAZiRAN SALI 1939 G'ttNDELİ:K. SİY ASAL GAZETE 
ON DÖRDÜNCÜ YIL SA Ti: 4208 

MISIR HARiCiYE 
NAZiRi ANKARADA 
lb~alfıttıh Yıhyı Pııı il Bıırıkil Rıflk Sıy~ım vı 

Mıcliı Reisi lb~ülhılik Rın~ıyi ziyaret ıtti. 
Harlclyı Vıklllmlz mısatlr nazır şerefine bir akşam zlyaf at verdi. 

Ankara, ti (A.A.) - Ret· liledea ••••• Baı•ekd Dr. 
ıie•mhur lımet la6D6 diln Refik Saydam Te BGyük 
ıaat 11 .45 de Mmr Harici- Millet Mecllıl Retıl A.bdul · 
Ye ftazm A .. dulfettah Yah· halik •••darı zl1aret etmtı 
Ja Paıa •e ••fJetl erlrlnı· 
•ı Y ale•ada Rtyaıetlcum· 
hur lr6tklnde kabul buru· 
••tlardır. 

Ka .. ul reı•l•I Relıleum· 
bur tarafında• ••rllea bir 
2IJafet takip etmtı Ye al
Jafet ••at 15.5 ı• lradar de · 
•a• etmlıtlr. 

Muhterem mfıafJrJmlz sa· 
at 15.30 da Yaloyatia• •a· 
Pıarla Pentllie ıeçmlı •e 
•tada la•ıuıl tr••e .. tne · 
tek .... eabala 1.30 da An · 
lıaraya muvaealat etmiıtlr. 

Elnellnı A.bdulfettah 
Yahya Paıa M111r - Tlrk 
~&JraklarJle doaatılmıt olan 
lıtaı1enda merulmle karıı 
'••••ıtır. 

Malkterem mleaflrtmf:a 

•e bu zt1aretler iade edıl -

mtıtlr . 

Mı11r Hariciye Nazırı öl· 
le yemejlnl Mmr Hf aretln-
-'• buıuıt olarak yemlt •e 
ıaat 16 da refakatindeki • 
zevatla birlikte !bedi Şef 
AtatGrkGa ltnojrafya mG· 
zeılntlekl mu•aklıat kabrine 
çelenk koymuıtur . A.ltdul · 
fettala Yalaya Paıa •e refa 
katl•dekl ze•al taat 16.30 
tia ismet lainl Kız Eaıtltü · 
ı6a6 ı•smlıler4ilr . 

Bu alııam Hariciye Vekl
lt •• laya• Ş6lul Saraç. 
oflu tarafından Hariciye 
köılriode muhterem mlıa · 
flrlmlz ıeref ine bir akıam 
Jemeil vertlmektedlr. Ye -
meil l2.30 4a .. lr kabul 
reamt takip edecektir. 

Elektrik şirketi 
satın alındı. 

T ürkkuşu filosu Ko~
yaya hareket ettı .. 
J;9·ı l . :ıe ,;;vaffakiyetli ve 
rı o zmıraı Bu mukavele hakkındaki layi

ha yakında BiJyak Millet 
Mecliaine verilecek. 

k l Akalı uçuşlar yaptı. CO 0 Q B dlr Yarın laa•• mGıald old•· 
A•kara, 19 (A .. A.); b:. I• takdirci• Tllrkkuıu ftleıu 

kaç rGndea beri fımlr e 7-8 ara1ında Çe•rlle lae· 
lıtanbul, 19 ( Huıuıl ) -

Memleketimizdeki ltal1a• 
aermayelı elektrik ılrketle
rl•la ıahn ah••••• mlaa
ıebettle Nafıa Vekili Alı Fuad 
Cebeıoy •ı•lıdakl beya•at· 
ta bulunmuıtur: 

«- lurea Cer. Tea•lr 
Ku•••I Muharrik T6rk Ano· 
•im ılrketl•• atd, Burea , 
Gazla aten, Balıkeılr. T eklr 
dal, Elilrne elektrik mlH
ıeıelerlle Menin elektrlk 
ıırketl•e ald ıenedlerlndea 
bir miktarının laülr6metçe 
satın ahnma11 huı•ıu•dakl 
muka •ele haz1rlamıı oldu· 
iu•dan bu ıtn bu ılrketle
rla murahlaatları mlheadlı 

Nerf ve Bertola tle aramız· 
tla ta azim edilen mulra •e 
leye ılr• müe11eıeler 1 
temm•z 939 elan ltlbare• 
fUli devri teslime baılana-
caktı Şirketlere «850.000~ 
llraaı p•ı•• ve müteltaktıl 
bet eeaede m6ıa•l talultlH· 
le ldeamek Osere 1. 750.000 
lira 6deaecektlr. 

lunan TGrkkuıu ftloınuz bu k •• orada benzini ta-
ıadeD c• , 

tabah Çtnll Gzer mamla1arak Konyaya uça· 
K.o•Y•J• hareket etmlıtır. calıtır . 

t 1 18 (A.A ) - Bir kaç ,;,;;,~====:== 
zm r, lerıode l İb • 

ıünden beri 1urd k61• T6rk Hit er Jı nı•SU· 
dolaımakta olaa ye d k [ J 
milletine keodl emefln tD udun fev a dae 
doian eaerlD caolıhi• •e 
gürbüzlGllnl yaluadaa ı~ı· murahha&lnl 
teren T6rkkuıuoua bu ıu~ / • 
ı i 1öster • kabu ettı. 
zmlrde yaptı ı iki blr 
uçuılan Etenin llak S • Berchtesıaden, 19 (A.A.)-
bayram ılnG olaıuıtur · a Reıa:ıl D. N. 8. ajanıı•ıD 
at 15 .30 da lımtrln her btldtrdlflne 16re, H1tler din 

otobd•· .a. bl t aemtladen tren ye a öiledea ıoara "ra • aa 
lerle Gaziemir meyda;~ . K.rah lbntHuudun fe•kal&de 

Nafıa Vtklli taıınaa halk tahm1••0 murahh .. ı Halldlllıudu ka· 
B. Ali Fuad Cebeıoy •o bl• ktıtyl mOteca•lı•ıll · ltul etmlı •e uıun mlddet 

ra· 
Bu paralar dli•r ıırket- Tütkkuıuauo ı•DÇ pa 16rütm61tür. 

terdeki ahirim mfıllJ6 mem· ıütçü, plln6reü ye pi.ati•:• D N. B Bu müllkat hak· 
lekettmtz mabıullhnın ıa • ha va da iz mir balkıD• ze• kında biç bir taerlhte bulun· 
ha ahnmaaı ıuretlle harice emıalıl:ı it, heyecanla •• d mu yor· 
çıkarılacaktır. Şırketlerfn dakikalar yaratmıılar ı1rk. h 
heyerl •mu•lrelerl 20 ha d ha y h d. u a-
zlranda Htan alma muka- Plin6rler yüksekler ·:..bl· a u ı m 
•eleılal taaclak etmek 6zere üzerine dotru ,.,.t lar cı·rler. 

1 ra... -• akrobatlk uçuı tçtlmaa çaimlmıı o dulda. ... mu· 

Ingiliz ·Rus görüşmeleri 
rından mukaveleılal• im · rapmıılar, bu•U ı•nç Anvere, t9 (AA.) - Jan 
zaeıaı ıeclktlrmemek üzere alllm n~mzedlerl11lD mot

6
r Van ArHkel Hollanda Tapu· 

btelıf lr· d 
Aakarada hazırlanmıı olan 16 tayarelerle oıu ler ru Sanlt Loulı npuruo • 
muka•elenln lmzaeı İıtao- tlfadan yaptıkları hOo•r t buluD&D Yahudi mubacırle
bulda lndanmaklafım hue· takip etmlıtır. Parat6~ ,._. rinde• 160 01 Hollaadaya ---------------------··········--------------------- bile burada Y•1tılm11h. Bu layııları btlba••• ~ok •J 

1 16
türmek iiHre lıtugGa Aa· Moakova müzakereleri kati aafhaya girdi. Sov müaaıebetle Nafıa tlrket •e gçlerlDI z 1 ti eanh olmuı •• ı• t nr1den hareket etm 1 r. 

mGe11e1elerl relıl Emin ip· 1 bir sure · 
~et Ra•ya anl~ş mayı esas itibarile kabul etti. llk~t Ankaradaa ıelmlıtlr. ıtddetll •• ılrek 1 Alman Tbakottı •ap•r• 

Bu muka•elenl• t&1dlkt te alkıılaamıılardır· bu ak . da ıerl kalan 500 m•laa-
Parlı, 19 (l.A ) - Sov- So•yetlerle rapılmakta 

Yeller Bırllille yapılmakta elan muzakerelertn tarsı ce-

el•• IDGzallereler halıkıada re yanına dair Lo•tba ve Pa · 
,!!:u•re diyor kı: 1 rtı dla büyGk bir ketuml · 

B. Gaf enko tekrar 
IStanbula geliyor .. 

ltinı ıızakırılırindı Bıfaö Antıntmin her zaman
dın ziyadı luvııtli olduğu tabariz ılliril~i. 

t ~tl•a, 18 - General Me· 
; ''' ile Romen Hariciye 

~U ~1~1 Cafeako ara11nda vu· 
-ıc • •n IDOsakerelerl mOte 
-~:b ll•tredtle• r•••I teblli 
... , U•t tarafından lalyülr 
C •lll&a ile karıılanmııtar. 
• •aeteler, blllaH1a Balkaa 
'illa t ' •alad D 1 tle•letlerl araııadakl 
Jld •Ua bir defa daha t•· 
le •dtldıfını memaualyetle 
'~41•cllyorlar. 

fe11ı1c0•en Harlcl1• Na•m Ga
..,,., 

0 1•ruıı (buıln) Daçya 
- ~tile Pireden hareket ed· .,. •• tt .. 
t'ç ' · asır lıtaabuldaa .... ,:;lc•rı Ru1a patrlkllllnl 
~ •t •deoektlr. 

t,lı ttaa, 19 (A A) - Me
l,tı ''• .. Cafenko ko••ı•• · 

'-••ıa •t•lıdakl teblll net 

~ıllilbkiri'h'ijiıi Atıtir · 
~ kı~rine cılınk hrdı. 

l,,,~lcata, 19 (Huıutl) -
t't.,~' &ıkert heyeti buıün 
-,~ı Şef Atatlrkl• mu · 
\,, lt lıaluıae Itır ~eleDk 

'"thu. 

B. llt!taksas 
redılmlttlr: 

«Rom••Y• Hariciye Nazm 
Gafenko Atloada J•Phiı zi
yaret HDHtDda J 5 •• 18 
haslra•tla Yunan Baı•eklll 
•e HartclJe Naam Metale• .. 
ile bir çok m•IAkatta b•
lunmuıtur. 

I • Haslraa.ia Majeıt• ICr-
al Jorj Gafenkoyu kabul 
ederek 6fle yem•l1•e ah · 
korm•ıttu. 
MetakıH ile Gafeako ara· 

ıanda yapıl•• konuımalar 
Bomenya •• Yuaantlla· 
nı dotrudao tloiruya all 
kadar edea bDtlu meıele · 
(le•u .ıllrtll•cl .. ,f a4a) 

, t Ö t l d M• lr 1 ı b Jedl•e•I clrl fraaıaya •• lnılltereJ• •
1 

1 1 •r yor u. uza •re baklnadakl kanun ll1lbaaı zm r • 1 I tları ııre· 
re er kati 1afhaya alrmlttll' 81 Büylk Millet Mecllıt•I• ıam TGrkkuıu P 0 d mti · 8atOrmek üzere ylkle••k· 
Ve lfıaat tle mu•affaktyet bv denet lçtlmalyeılne ye · .flne ıehlr babfeılD e kte tedtr. 

laa~ldar edll•ek idealimi · liu~ı~tl~rl~lm~e~d~m~u~k~a~n~r~e~rd~ı~r~»~~~k~el~le~f~h~lr~~~J~•!h~t~Y~e:r•~e~~~~~~~~~~~~-

~:;•:~~~~:~tı~=~:~==~; At yarışları pazar günü ya_ pıld1. 
biraz ıab1r llıumdır . lek,eall 
medlk .. lr hldl1e olmaaaa 
aalaıma laer aoktada tam 
bir anlaıma ile btr ka~ al · 
De kadar netıcelenecekUr. 

Eıaıen yegioe m6ıkül nok· 
ta da Baltık de•letlerlnlD 
ıaraatl edtlmeıl meeeleaıdır . 

ParJt, ı 9 (Radro) - Son 
ıelen ha .. erlere ıöre, Rus 
- laıllız - Fraa11z müza· 
kerelerl, ha1lı llerlemlıttr 
Ruıya, Baltık deYletlerlne 
ıarantl •ertlmetl ve dlfer 
bası teferr6al lu11uıundakl 
taleplerla4ie muı11r kalmalrla 

1 beraber etaı ltlbartrle bir 
anlaımaya •arılmatınıa kabul 
etmlıtlr . 

Ruıra Hartelre Komleerl 
Molotof pazar tatlllnl ı•çlr
mek Gzere ıayflyeılne ılttl · 
ıtnden, tlOn mlHkere ol· 
mamııtır. Koauımalar1a, 
tekrar "aıhyacafı 161le· 
ntJer. ___ ........ ·-··-·--
Amiral Horti
nin 70 nci yıl· 

dön O mü. 
Badapeıte, t9(A.A)- Nalp 

Amiral Hortl•ln 70 Del 1ıld6 
nlmü münaHbetlle gazeteler 
Macar .le•let relıt llakkında 
ıltaylıklr malılaleler yaz· 

••ktadırlar. 

Yanı •e lıllh enclmenl 
tarafı•daa tertip edilen at 
lro1ular1 1 pasar slnD Koıu
çıaarı mevkllad• •e binler · 
ce HJlrclnt• lnl•d• yapıl · 
dı.. Ha •••ı• J•fmurlu el· 
ma11•a r•I••• lroıular ıok . 
mu•tasam oldu.. Ve allka 
de takip edtlclı . 

Saat tam •• beıte hiç 
bir keıu kasa•m•••t yerli 
yarım kan loııllz laa Y•••la 
rı•dan mlteıekkll laeı tay 
koıu yeri•• ıelerek hazır · 
landılar .. 1000 Metre ••••
fe•I ola• ba koıu, bQyQk 
ı;etllll oldu •• Karacabe1U 
Arif Ôsl•, Ônkeı "clın•akl 

. ' 8lrlocl1• 120, ı1rı .. J• 
kır erkek tayı blrl•clllil• ı 50 Gt••c•J• de 20 U-
Dursunbeylı Fehmlntn Su•• ~:ra•IJ• ••rlldl. 

lklnclllfl •• r• adındaki tayı y ld Bunda• ıoara ılnl• en 
1 1 G beri• ı mm h zmir l aD d D n eD· he1ecanlı yarııı olan an · 
adındaki al taJı a ' • 1 d 
1 d lar dıka• koı•ıuaa baı a• ı Glll kaza• ı .::5 r 

Bı 1 180 tklnclJ• ., • Bu koıuya TlrklJenl• mula· rlne J• 1 

lçGncDJ• de 20 ıer lira ık · telif 1erlerlnde blrlocllllı ka-
ramly• yerfl.il.. :ıaomıı namlı atlar lttlrak 

On dakikadan ıonr~ 2000 edtyord•· SeytrcUer ara11nda 
••trelık koıu1ab 1

1
ç d•JHB bahıl mOıterekler ltaıladı . 

ı lı derek af aD 1' • 
tıt ra e d 1 illi Ha . Hay•anlar ya••ı r•••t ça· V • Detlce e, oeg 

1 K rakuı adı•· kıı yerine ıelerek cltsll-•a• Mut aa•• a V l L 1 
bJrlacl Kara. dl. eri •• ulr tıaret • lteı 

clakl at la L b l 
ı F ikin Alaıe1lk •J••• 0 • 11 1 yer •rl•d•• 

calte~ 1L 1 kıs: alı ikinci ve fırladılar. Halk lıaerHaD4a, 
adına•• k 
Yalo•alı Yuıufuo Ceyllnı da imi ey•ah, bizi• paralar 

ltl••6 ı•lmtıler.iır · (loau lklDcf ••rfada) 
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SAYPA ı 1 

Yani [Hayat sahası t entrikalarmın çarpıştığı bir memleket: 

Filisti de çarpışa 
• 
1 

• 
-1 re 1 i d 

Akdeolzln ıark kıy111ada 

bir memleket alev aln111 bu· 
lunuyor: Ftllıtln Burada bu 

lgüa kanlı çarpıtmalar olu
yor. 

Fıllıtın öteden beri Avru 
pa emparyallıt devletlerince 
ııukl Akdenlzln altın bir 
anahtarı Hyılır. Tarihin ea · 
ki zamanlarında bu ülke be . 
reketli topraklarHe ( ıütla 
ve ballı bir bahar ü\keıl ) 
olarak herkeıln tamaını 

il:ıerlne çekmtıtlr. 

Bu ılinıe denize kadar 
uzaaaa petrol borulannıa 

kontrol lıtaayoau olma11 ve 
bava laareklta bakımından 

. pek m6hlm aevkillcen nok 
ta11 tetkll etmesi yilzliadea 
yeni emperyaltıt lhtl!'aıların 
ıu (hayat aabaaı) entrika la· 
r1•ın ıtddetle çarpııtalı bir 
mihrak aoktaaı haline ıel
mlt bulunmaktadır. 

Karanlıkta çarpıt•• bu 
lbtlraelar dOaya ılyoalıt Ya
hadtlerlaln Doktor Halm Ve
lzmann lımtodekl meıhur 
llderlerlle Arapların lideri 
ola• ve ( BCly6k milftil) ı&h· 
retlnl alm11 bulunan Hacı 

lmlnelhOHynl araaında kan 
lı bir boiuımaya lnktllp et
mittir. 

Son ıelea Loadra mec· 
mualarından biri Flltıtlndeld 
bu çarpıtmayı eıuındaa ay
dınlatabtlıcek mahiyetinden 
tiolayı dikkate ıayan olan 
ıu maldmata veriyor: 

c 19 J 7 Sen11I btrlacltetrl
olnde o :aaman laglltere ha 
rlelye na:aaretlnln 11kreterl 
bulunan Lord ·Balfur, Lord 
Retbscbtlde tunu yezıyordu: 

«Br1tan1a holu'.imetı Fallı · 

tlode Y ahudtler için mllli 
bir yurd tealılnl terviç edi
yor ve bu itin tahakkukunu 
kelaylaıbrmak için de onla· 
rın sadakat ve bailılıkları-

na lıtlaad etmek lallyor. 
Halbuki ıayet açık ıurelte 
anlaııyor ki Yahudi olmı 

yan cemaatlerin de dini ve 
ılval haklan ltlbare alınma 
da• hlç bir ,., 1apılamıya-
•aktır!» 

Bu aatırlarıa rapor edıl
dlil sırada, b(lyGk harbin 
en çetin bir lalydt. ltılaf 
devletleri Y ahudl doıtluiu 
na, bllha11a Yahudilerin 
Amerika (izerlndekl nOf uzla· 
rına fena halde muhtaçh. 
Ve 101nadao kıaa hır :aa 
maada dOaya ıiyonlıtlerlnlo 
lideri olan biyoloji kimya. 
ıerl doktor Chalm Velzmano 
lımlnde bir Y abudl, harp 
mlblmmatı aahuıodakl ke
tlf ve lhUralarıle lnııltertı· 
ye muazzam hizmetler ıör · 

bundan ibaret dt:ığıldlr. Ya 
hudl olmıyan cema tlerlu 
batında gelen Ar plar buo 
dao fkl ıene evvel Brıtanya 
biıkumetlodeo bazı iıtekler
de bulunmuılardı 1915 Se 
neal haziranında Mc Mahan 
Araplara müstakil bır Arap 
lmparalorluiu Tadetmlttl. 
Ftliıtınln bu . günkü arazlıl
aln bu vaadin dıı nda oldu 
iu kaydedllmemlttl ete 
kim Araplar Fallıtlnde de bu 
lmparatorluta dahil olduiu · 
nu iddia ettiler. 

lıte t'lllıtlntn dahili harp 
tarıbl bundan baılıyarak 
yıldırım ıQratlle lnklıaf etti. 
1919 da Htcas Kralı Emtr 
f ayaal, ılyonlst lideri doktor 
V elamannla birlikte Lord 
Balf ourun noktal nazarını 

kabul ederek aalaıtıkları ve 
Plltıttne Y ahudl muhacereti 
ezerınde uyuıtukları halde, 
Gç ıeoe ıoora Araplar 
laıtlıa müıtemleklt Nna. 
retlne "{ah udi muhaceretin• 
artılı tabammOllert olmadı · 
jıaı blldtrdıler . Bu taleple
rinde de yine Mc Mabanın 
Hıcaz kralına vald ve taab
laQt mektuplarına lıttnad et 
mekteydtler. 

lıt• 1923 tarlhhulen iti
barendir ki Araplarla Y •· 
hudller aranndakl ıerılnhk 
ıüratle artmaya bııladı · ve · 
nihayet 1929 da Arapların 
Yahudi muhaceretlerine kar· 
t• heıledlil t6pheler alev 
alarak tik ciddi karaııl&bkla· 
ra inkılap etti . Bu karııık
lıkta 133 Yahudi 6ld6rOldG, 
339 zu yaralandı. Araplar· 
dan da 116 kiti öldü, 232 
kiti yaralandı. Sır V al ter 
Şavın relılljl altındaki tah 
kıkat heyetinin verdıtı ra· 
porda bu taıkınhk Arapla· 
rıa ( ılyaat ve mllıt ıGkdtu 
hayal teılrl altında ırkt dOt 
manlık duyıularınıo f ev ra· 
nına) atfediliyordu. 
· 1929 dan beri Arap tayanı 
knllenmlıtt. Nıhcyet •an ıün · 
lerdedlr ki birden bire tek
rar patlak yerdi. Ferdi ka 
tıl ve tecUatıler 1933 de umu 
mi ve aleni bir lıyana, 1936 
martında vahtm karıııldık . 
lara ve nihayet 1936, yani 
ıeçen °ıeoe ionbaharaoda da 
Bayak Brltanya hOkO.metlne 
karı• dabtli v• mlhelllh bir 
lıyana lnkıl&p etmlf bulu. 
nuyor. 

Bu ıon tO 11ne zarfında 
Fıltıtlne üç komlıyoo ıan 

derllmfttlr, fakat hiç btrlıl 
Yahudilerle Araplaun arası· 
oı bulmak buıuıunda bir 
netice elde ede~emlttlr 

mtlıtü Buna mOkifat olarak 
86y6k Brıtaoya hGkiimetl de 
Yahudilerin eakl bir rQyaaını 
baklkatleıtlrmeyl, Yahudile
re cedlerlnln yaıadıla mem 
lekette mUll bir yurdu he · 

1930 Ma,moda Sır Joho 
Hop• Stmpıon verdlil rapor· 
da memleketin aaaylıl nl 
zam altına alınaıad n Ya 
hudı m11baceretlnln devam\ 
aleyhinde bulundu. Bundan 
14 ay sonra ta ılyelerl ka · 
bul olunarak bir FıltıUn ht 
rJI mecliıl projesi hezırlaodı. 
Fakat baıta ılyonllt lideri 

diye etmeyi taaarladı 
Fakat Lord Balfourun ra· 

• porunda zlkrettı~ı dlier ce 
maatlerta dlnt ve ı vıl bak· 
lan hfç nazan ttlbare alın 
mamııh Orada mevcut olan 
ve Yahudi olmıyaa cemaat 
lerdea bahtı bile edilmedi 
lıte bu hata iledir kt mOs· 
takbel karıııklıklarıo tohum
ları atılmıı oldu. 

Fakat meaelenlo hepıt 

. 
Velzaıan protesto etti ve 
1935 te Yahudiler bu pro 
jeyl de nihai ol rak r.addet· 
tiler. 

Bunun üzerine 19 J 7 de 
Peel llomlıyonu tarafından 

Jılıatlnln müatakll bir Arrıp 
(Sonu dördüncO uyfada) 

TORltDILI 20 HAZlaAN 1911 
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elediyelerin v ridatı
nı çoğaltmak için. 

Dahiliye Ye~alıti ~u ~usustı bir ~ı~un layı hısı ~azırlıdı 
-Oelealyelerln varidatını ar· 

tırarak ıehlrlertmlzto imarı 
için daha milıbet blr "ıektl 
de çalııılmaıına imkan ver 
mek lçlo Dahiliye Vekaletin 
ce bir kaaun llylbaaı ha
zırlanmıı olduiunu yazmıı 

tık. Bıllıaaaa, lıtaabul bele
tilyeılnla latlfade edebilecefl 
huıuıları tbtlva eden bu ka · 
nun llylhaıının .... ıar1 ıun
lardır: 

1 - Buıln beletilyele
rtn kanunen almaia sallhl· 
yetil bulduiU' verıılerln lyl 
tahakkuk ve vaktinde ta
ma•en tabıal edllebllmetlnl 
temi• edecek lmlaialarıa 

beledt1elere Yertlmeıl. 

l - Halka al1r ıelmlJe · 
cek bazı varidat kayaaklan 
temini, bunun lçla belediye 
verıl ve reılmlerl kanununda 
bazı deilıtkllkler yapılmak

tad1r. 

3 - HGktimetln belediye

lere yardımlarını temin et· 
mek. 

4 - Belediyelere uzun 
vadeli ve az f atzll lıtlkraz · 
lar temi ol lmklnını ver· 
mek. 

Belediyeler itinde en çe · 
ııtll Tarldat kayaaklarına 

11blp olan latan bul beledi· 
yeatdlr. 

lıtanbul belediyesinin lda
rel busuılye ile beraber 
mlıterek 89 a balli olmak. 

Bir yaralama 
vakaaı. 

Cumarteıl ginü Hat 18 30 
sıralarında lamlrler ma· 

balleslnde bir 1aralama vak· 
aıı olmuıtur. 

Muharrem adındaki birisi 

lzmtrler mahalletındekl aıçı 

dükklalarının birine yemek· 

ylmek llzere glrmııtır . Beı 

dakika ıonra,eakıdenberl arala. 

randa bazı meıelelerdeo dar· 

gınlılı olan Buraah lımall de 
aynı dükki.oa girerek Mu-

harremin yanıaa oturmuı

tur. 

Bu vaziyet Muharremin 

canını aıkmıı ve lımallle 

afız müaakaıaaına baılan

mııtar. lı kavıa1a intikal 
etmlt 'fe Muharrem yanın 

da taııdıiı bıçağını çekerek 

tadır Bunların l~lDde 48 
kalemi belediye tarafından 

tloirudan doiruya belediye 
tahakkuk ve tahıll teıkıli · 

tanca alıamakta, fakat hiç· 
bir zaman ne tahakkuk, ne 
tabıll tam olmamaktadır. 

Meaell ıellr kaynaklarının 

en mtUalmlat teıkıl eden 
bina, bahra•, arazi, yol, 
tenvlrlye, verıl ve resimle· 

rletn tabıll ntabetl y6sde 70 
1 geçmemektedir. Evvell 

ba tabakkukatın asamı hu 

duduna kadar tlhıılı temin 
olunacaktır. 

BeledlJe varidat kaynak· 
larıaı arttırmak için m6meı
ıll ıehtrlerde beledlyelerlD 
ıeltr kaynaklara da tedktk 
olunmuıtur. Belediyelere ka 

nunı• verllmtı olan salibl
yetlerln lıtlmall ve .. azı ta· 

rlfelerde ufak tefek tadlllt 

yapmak ıuretlle belediye va
rıdahna yarım milyon iıra, 

yol verılıl kaçalı oldaiu 

tahmin olunan 33 000 mü 
kellefıa bulunup yol •erılıl 
alınmak surettle 200 bla 
lira, arazı talulrlDln netice 
leameıtnden dolayı buradan 
da 100 bin lira ıellr temin 
edtlecell ümtd edilmektedir. 
Yeni verilen aallhlyetlerle 
belediyenin varidatı bir bu· 
çuk milyon lira kadar arta
bıltcektır. 

Bir kız kaçır
ma vakaaı. 

Dün, alır ceza mahke 
meılnde, bir kız kaçarma 

vakaaımn mubakemealne ba· 
kılarak suçluya 6 ay ceza 
•erlldı. 

Aktarma k6ylinden at· 
tar Mehmet ollu Ali Qç ... 

ne evvel aynı k6ydeo ka· 
çırdıiı Kezbanla, aile ba

yatı ıeçlrdlil halde, nlklh 
kıymakt a imtina etmekten 

suçlu olarak kızın ana 'fe 
ltabaıının ııklyetl üzerine 

milddelumumlllie verllmff · 
tir. . 

Dün, alır ceza mabke-

lımallln muhte1tf yerlerine 

ıokup çıkardıktan ıonra kıç· 

mııtır. 

meılnde yapılan duruımala · 
randa, kızın kendi arzuılle 

Aliye ka~tılı, fakat yaıının 
15 den fazla olmadıiı için 
heyeti hi.ktme Altyl 6 ay 
hapıe mahkum etmlıtır. 

Vakadao pohs haberdar 

edılmıı ve yarım aaat bır 

tahkikattan ıonra carlb 
• 

Muharrem, akrabaa101n evin· 

de aakh olduAu anlaııluak 
·yakal nmıı ve hakkında 

tanzim edilen evraktle bfr· 
lıkte edllyeye teslim edil· 
mittir. 

Yar ah lımall de tedavi 
edtlmek Ozere butahaneye 
16nderll mtıtlr 

Doğumevinde ücret 
artmas1. 

Şehrimiz Dolum •e çocuk 
bakımevt ayniyet mute 
medl lımet Euo1un ücreti, 
55 den 75 liraya, bathem· 
tire Emine T ezı6rfln ücreti 
60 dan 70 llraya ve ki.tip 
Alı Hakloln Ocretl de 55 
den 60 liraya çıkarılarak 

terfi ettlrllmtılerdir. 

Orta okul· öğ- Devlet Demir
retmenlik imti- yolları memur-

hanları. ları arasında 
Orta okul öiretmeal ol· 

mak lıllyea tik okul 6iret 
menlerinin imtihanlarına 

dQn Ltsede baılanmııtır Dün 
«Edebiyat» imtihanı yapıl· 

mııtır· Maarif MGdGrtl Na
zım Ôreaıuaun rlyaaetlade 
ve Lt11 öiretmenleriadea 
Cezmi Tahir Btriln ile Ra. 
ılm ICocabaı imtihanda 
mOmeyyfz olarak buluamuı 
tur. Sualler Maarif Vekile· 
ti tarafındaD kapah zarfla 
ı&n4ertlmtıtlr . 

Ôtledea evvel ve &iledea 
ıoara devam edea imtiha
na bet ölretmen ltUrak et 
mittir. 

• Bugün de Tarih - Coiraf· 
Ja grubuna ılrmek lıtlyep
lerln imtihanları yapılacaktır. 

f ıuıt ve Jül Sezar piyes
leri dilimize çevrilecek. 

Maarif V •klletl bu eene 
tik mezanlarını vermekte ol 
an Ankara Devlet Opera ve 
Tiyatro Mektbl mezunlarının 
lttlrlktle ilmltlt btr lıtakba l 
devralne ıtrmekte bulunan 
Türk sabne1lnln tekimiil •e 
lnklt•f ına yardım edecek 
mGhım bir kararın tatbikat 
ıD• ı•çmlf, V elıllet aahne
mtzde beynelmilel eaerlerla 
llylld veçhtle dlllmlze çev 
rtlmlf bir tekilde aahneye 
koaulmaaı için mQıabakalar 
tertip edecektir. 

ilk olarak «f auat» ve Jol 
Sezar» plyealerintn dılımlze 
çevrılmelerlne karar verllm· 
ittir Fauıtun birinci luımı 
Jet Sezarın tamamı Tilrkçe· 
ye çevrilecektir. Evvelce f •· 
uıt milteaddıt klmaeler tar 
afından dilimize ç••rllmlıtlr. 
Fakat Vekiletnln bu milaaba. 

kayı a91111andan maluat beyn 
elmtlel Herlerlo en düzıün 

bir ıekılde l Grkçeye çevr ı le· 

btlmesldlr. Mnıabaka dl•d 
en itibaren baılamııtır ve 
iki aene devam edecektir. 
Aceleye meydan kalmamaaı 
için müidet böylece çok uz· 
un tutulmuıtur . 

Tercümeler Vekllette te
ıktl edtlecek blr jCirlde ted-

tasfiye. 
Ankara, 17 - De•let 

Demlryolları yaf baddlal 
doldura• memurlar araaında 
geoit bir taıftye yapmaia 
karar vermlıtlr. Tasfiye edl
leeek memurlarım ıay111 

120 kadardır. Keadllerlae 
hizmet mOddetlerlne ıöre 

tekaldlye ve tazmldat veri· 
lecekttr. 

İsUf a eden nahı memur
lan hakkında bir karar. 
Nafıa V eklletl, devlet dat

relerl, belediyeler, huıuıi 

idareler •• sermayeıtnlD yarı
dan faz lası devlete ald mGea
HHler ve mürakabeal ba 
dairelere alci olan yerlerde 
çalıtan y6luek m6bendlı, 

yiiluek mimar, mlihendlı 

ve mimar, bat fen memuru 
ve fen memurlarıaın tıtlfa 

ettikleri takdtrde bu yerler• 
de iki eene it alamıyacak

larına dair. bir kanun pro
jeal hesırlamııhr. 

Bir tıyin 
Vtllyet Daimi Enc6.:ıen 

bllroıu ıefllllne tayla edl -
len Mutia vıllyetl e•cOmen 
büroıu tefi Zeklt Erol 
ıehrlmlze gelerek vazlfeai· 
ne baılamıttır. 

Gönendeki pehlivan gürışlı
ri 2 5 hazirandı. 

G&nende yapılacak peb· 
ltYan ıilreıtoln 28 haziran
da deiaJ, 25 haziran pazar 
gOnCl yepılacaia G6nen ae· 
ledlye Rıyaaetlndea btldırıl
mektedtr · 

kık olunduktan ıonra f•UI"' 
tu terclıme edenler araııod• 
birincili il kazanana 1000, 
Jıl Sezan tercOıme edenler 
ara11ada btrlnctltll kazao•"' 
na da 500 lira vertlecektlr" 

Tercümelerin en ıabıh bit 

tekilde J•pılması tçfn h•' 
iki eıer de aeılları olan dil· 
terden dlltmlae çevrilecektir· 

At yanşlan pazar 
günü yapıldı .. 

(8aıtar1tfl blrloct aayf ad•) 
batıyor, bravo, bizim at 
önde.. Ha g6reylcn ıeol, 
al!. Diye ı6ylenerek yerlerin 
da duramı,orlardı 

Nıha,et Nazif Atabeyin 
Mavzıka lımlndeki al kıara 
iı blrlncllııı, Fahri Altcının 
Andrebudıo adındaki k11ra 
ğı lklocıltfl ve Karacabeyli 
Dervlıtn Sevim adındaki 

dojru kıarağı üçilncQ geldi 
ler .. 

Blrlnc:lyo 265, ikinciye 50 
ve üç6ncüye 20 lira ikramı 
ye verildi . 

En ıon olar alı, 939 yıh 

zarfında kazandılı ikramı· 

d 
,, 

yeler yekO.ou 300 lirayı 0 

durm1yan at ve • ıueralı1•' 
araaıoda yapıldı .. 

bıJ 
Meaafeıl en fazla olaD Is 

keıuya beı hay'fan ııtır• 
1 •' ediyordu. Çok alik• 1 bl' 

tddtala ıeçen bu rar1ıt 11 dl" 
rlocılığı Su11jırlıkh Mecl 
Akın adındaki Kısılkır•''' ,.,, 
lkincllıil Btıalı RaıtdlD ~' 
lan adıod,kl dofru • 11ti'' 
üçOnctllüiii de loeı6HO d•'' 
ıao Mutlunun Yılma:& • 1,,, 
dakl dofru ah kızaolll1f 

dır. d'' 
Birinciye 220, tkfaclJ• f' 

üçüncüye 20 lıra ıkr•dl1 

nrılmrıtlr. 
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lngillz Hariciye Nazın Lord Halihks' söyllyor: 

"Ancak şerefli bir 
sulha .razıyız. ,, 

J Vladimir d'Ornıessou Le Fioaro '---....:--_ ______:;;~~-

AKDENIZDE BiR 
HARP .CIKARSA 

Great Britaiıı aııd ılıe Easııan 1 
J ____ -_T,_e..;;.y_n_ıi_s __ ı_..ıo_n_d_r_ad_a_ı_ı ___ ) «Lord Hl\hfalu kendi ıahıt 

Jetin in lntlci1101 and1ran bir 
nu tukıöylem ıtlri bu nutku 
tarife bir le elime 1eter: 

Jeti mi\mküa olmı7acaktır 

Buna mukabil Lord ffahfakı 
Bly6k Brttaayaaın milletler 
araaında daha t1t ha1at ıart
larına yardım için dalma 
koauımlya i11>ade oldufuau 
ıöylemlıttr. B. Daladlye de 
aynı tefriki teıblt elmtıtl: 

«Şu•a bayar derlz,buna evet 
deriz». Pran1a ve lnııltere · 
nln bu «bayır» lart1I• bu 
«eHt»lerl araıında ılddetle 
demakr .. ı demaıoJt ile man
tık, kı1aca11 harpla ıulh ara-
11adakl flııl hat •ardır. 

'------- Kaldı ki bolular da Tir 
(Evvelk• yaııoın devam•) klyerdn elindedir. Şımtil Ru. 

Meıeli, onlar, Mııırı ve ,.. ıyaaın ltu eeplaed• da~ll ol
hut Tunuıu ııttll1a kalkııa· mHı takdirinde •a•l1et bG· 
cak bir halyan orduıunaa ,ok laarpt• oldupndan bO· 
fran11:1lar taufından durdu· ıblt6D batka bir tekti alae· 

« Yuıoıla•J•nın krallık Nal· 
bı Prenı Pol bugOn 1 O ha
ziran biç tOplaeıtz ıO:ıel hl 
hralarla fakat kati mahı1et· 
te ılyaıl neticelere •ar•ıt 

ıqrlaml1erek ae1ahat1nden 
Belırada tl6n6j6r. 

bir zarar •e halel ıetlrme · 
dlfl ıörOlmOıtür. 

Yuaoılavya tle Romanya 
aıa mtlnaaebetlerJ lae her 
zamanktadın daha IJldlr. 
Bu iki memleket araaındakl 
:ltufak, bualar1n dıı ıt1uet 
lerlnln temelini teıkıl etmek· 
te berde•amdar. 

lıter ınnnn meuuu olan 
meselelerden (Polonya) Ye 
Roman1a1a •erilen ıarantl· 
ler, l 11 ılltz · Tftrk muabe
deıl, · Moıkova ile miizake· 
reler, lıter «Almanyada ona 
lr~rıı lorlltereafn ·Yazt1ettn · 
den bahıetmlt olı•n, lıter 
.Fraoıa ile lnııherenta 16r01 
bırltil Ozerlnde btr kere da
ha tarar etmlı olıun, dıı lf 
ler bakanının bOtGa ılzlert 
laıtltere ile Fraaaanın dele 
devam etme1I kararlaıbrmıı 
oldulcla11 ılyuet111 laabet111I, 
kuYvetlnl 'H hattl denilebi
lir ki ıaflyetlal tebarQz et
tlrmlttfr. 

k karlar. Son· 
rulacafıoda• or aktır: 
radaa itaba ile Trabluı ar•· Eler A.kdenlzde bir harp 
ıında levaznn maYııaletınıa pathJacak oluraa bir çok 
da emnl1etlt olabılecellne klmıeler, halyaaı• mak1atlı· 
kani defıldlr M l na aaıl elmak fflD tierhel 

Alman lalktimetl de Ber· 
il• halin da kendlılne ve 
Preaaeı Olgaya çok iyi ka
bul 16.t•rdtler. 8u mlaaflr
ler ıoa zamanlarda Alman
J•Jı sl1arete ıelen de•let 
reıılerlne llrametılb laallae 
l&onulmat elan Şloı Belv6de 
•turduldarı ııbı Maretal 
G6rtnıl• malllalneılnde de 
laaz edildiler. Bu arada bir 
l•çlt re11mlerı, ha•• 16ıte· 
rllerl ve ıerek 8 . Hıtlerle, 
rerek Voa Rtbbentropun 
lcenutmalar Japıldı. 

Sereflerlne verilen reıml 
ZIJafette B. Hıtlerla afzıa 
dan çıkan bir clmlede iki 

••mleket arHındakt müıte
rek luıdud•n ıon bldı .. ler 
dola111t1le, ebedi bir tekil 
aidatı ılyleadı. Buaa karıı 
lak Naip Prenı de davet ıa 
bıplertne memleketinin Rayh 
ile ı,ı komıuluk m6na1e
betlerlnl idame etmek buıu 
•aada ku•vetll btr arzu beale
dlil kanaatini veren ıözler 
llyledı ve «Yuıoıla•r• ile 
Almanra arHında daha iyi 
l•lıltafıar tealıl•e hakin bu
lunduiunu 16rmekteylz» de· 
dı. 

Fakat bu «iyi ıakı,aflar» 
•n ne oldufunua ıarebatle 
'!'•Jdaaa çıkmama11, Yuıoı 
1 ••Janın De mlbvere ne de 
Antı - Komlntera pakta ıtr
llaemeıl ve lalli Mılletler c •11111,etraden a1r1lmamıı ol· 
a.aıı Beri iade uf ak bir hot 
•utıuzluk UJandumekten 
l•rı kalmamııtır. Prenı Pol 
'-11111111 olarak Bolıevlzmclen 
'•f,et edea bir adam ol 
-•lıla maruftur. 

F'alcat o, hCUıOmell Sov 
:•t hGkOmeU 1ımdl1e kader , .... 
11 •••t oldufu ciheti•, 
taa.dı Antt Komtntern pak

L. llrmenln JOzumıuz ve 
lueı l 
1 o dutunu dOı\lnmüt 

o ac,ıu.,. 

1 lier halde mlbHr de•let· 
•rı,1 
d • bır it Uf ak akdetmek • y 
d uıoıla • mllleUace biç 
d~,1'1 kartılaaacak bir hl 

8 
ol•ıJacalrhr. 

Al lr taraf tan A ••ıturyaaın 
4t llaaıalar, bır taraftan da 
t,11l'•utlufun halyaalar ta· 

1Dd 
l~ı le •n •tıal edtlmeal bu 
tlfl 

1
U•••ttn ara11nda blta. 

l lQ h 
tlfta d lllu afazaaı 6te ta-
''d le a Belkan Antantına 
ı,,d• •t lilzumu ıon zaman-

a y 
''•• uıoılay,anın ılJHİ 
'•ıtı:•tloı zı1adeıl1le aaaık-

ftfl a.ıt bulunuyordu. 
ltt,, Jile Brıtaaya ile TClr 
' •raıında Balkan Anlan 
" dolrunmıyacak bir ıuret 

''ld 
''' •rıanhfa kartı bir 
ı,~) 1"'• Japılmaıı Yuıoı 
--,\' ile bır lıtııar• 1apıl
.S...''•• \....' 

1
11 •uku bulduluadan 

~ 
1 
lelıradda bir parça 

""·''P•ıı tıe de bunun 
.\ntaataaıa ku•Htlae 

B. Gafenko. parllmeato
da 161f edlfı bır nutukta 
«doıtumuz Yuıoıla•ya ıö
rOtlerlnde, durumunda ye 
ılJHI hareketlerinde bizimle 
mlıterekttr » Dedi. Her ıkı 
memleket de •ar lıuvntlerlle 
toprak bOtlallklerlai ve lı 

ttlsllllerlnl mOdafaa et 
••1• azmetmtılerdır. Hiç 
bırtıf, enternu1onal aabada 
bir bııka mubeaun auruba 
menıup olmak lıtemt1or 
lar. 

Fakat bu arzu ve çekin · 
me, Romaa1a11 (Gafenko 
nun nutkunda ı6yJedıjt ıt 

bı) lıtlklllıal tehdıt eden 
laerbanıı bir teca•ilze kartı 
lacıltere •e f ranıa tarafın
dao verllea teminata mln· 
netle kabul etmekten ah 
koyamamıtbr. 

Romıaya hü• 6metı ıayet 
iyi aalamııtar ki logtlız -
Farn11z teminatı , milli bürrı 
Jetleri• •e be1aelmllel ıul 
bun idame ve mubaf aza11n 
dan baıka hfç bir gaye ve 
ıual«ıat gQtmf"mel&tedır » 

Sotyet havı yollan 
Sovyetler Bırlıftnde hava 

yolları faaltyetJntn J•z mey 

ıtmı beı ı ._,,tar. Moıkova 

ile Tilrluueniıtanda Aıkabad 
aruında real lettı olunan 
hat Ozerınde ilk ıGatlt tay· 

areler ıılemeie baılamıı 
tır. 

t.ioıkova- Aıkabad elııp 
rea ha •a batta, Staltnıracl . 
Bakd.Hazer Qzerlnden feç

mekte ve ceman 2 855 k•l
ometre tutmaktadır. Sabah 

tafalda Moıkovadan harek

et eden yolcu, tren yolcul

uiunun 13211talfoe mukabil , 
12 saat ıoura aynı günQn 
alrıamı Aıkabada varmak 
~ 

tadır. 

MoıkoYa Balıü ve Odeaa 

Lentnırad batlar1 Gzerlade 

de gQndelık ıGr.tll tayyare 
ıenltlerloe baılanmııtar. Bu 

ta1areler, 1olu, •Jnı ıOn 
lflnde bitirmektedir. J blllıl 

ıle MoıkoYa araıında, Kaf . 
lru dallarını aıan dtfer bir 
aer vJa te thdaı edtlmııttr. 

• Ftlbaklka e••elkt ıGn Lord 
Halıfaluıa yepmıı oldufu 

beyanat Baı•elcıl DaladlJ•· 
•in pazar gGnQ radikal par· 

ltıl komitesi huzurunda 161 
ledlfl nutukla kartılaıtmla · 
cak oluraa f ranH ve lnıtllz 
tezleri aruında aynılık 16· 
ze çarpmaktan halt kalmaz 
Lord He llfaln laııltereden 
artık kabul etmemeye, az· 
m•tmlt olduiu te1lerl tarif 
etmtıtır . ÇClakO enternaı10· 
nal anlatmalar daimi ıuret 
le ıbttbf af edtldıkçe ve ela. 
ha fen Hı h•dudlara ve bO
JGlder tarafından k8ç0lde-
r in lıttklillerlne teca•Qz edil. 
dılsçe A Yrupının meYcudı-

ıdaal ~ocanm on iki ıı· 
ziyıti neler ılmıh? 

Amerlkada bu menu et· 
rafında b01Gk bir anlcet 
J•pılmıı 'Ye ylz binlerce ge
nç kliıın verdtil cevaplar 
ıa1eatnde müıtakbel ideal 
kocan1n bedeni ve abıllsl 
- b1lba11a bedeni - mezl
Jetlertnl teıbıt tmkiaı baaıl 
olmuıtur: 

ideal koca dolru ı6zln 
ve ııbbatlı olmab, ••ini ve 
çocuklarını ıevmelı , fazla 
takacı, dik kafalı ve obur 
olmamah, Jçld ve ıltara •• 
lçaaefl, batkalarına yardım · 
daa hoılanmalı,ıe11ete lda· 
bıaı bılmelf, tutt•lu her tı 
raat ıttmell vr. ... Y akıııkh 
olmalulır . 

Bunlara oku1uaca berhal. 
de ha1al lnklıarına ulnJaD 
lar bulunur. ÇGnkil herkH 
Amerikan genç lrızların111 
her t•rden öace atx · appe
ale ebemml1et verdiklerini 
ıaaır. 

Eıaaen tlpbeye mahal 
yoktur ki bitin A•rupa 
milletleri Hrbeıt btr plebl· 
ıtle fran11:1 - laıtllz ılJ•M 
tıaln lehinde ••J• aleJhlnde 
f lklrlerlnl be1an eclebllMJ
dıler, re1lerfn h•••• lttloa · 
da 1akın bir miktarı lehte 
olurdu. 

Bu umumi ı•lh auuıuau 
dlktat6rler lnklr etmiyorlar. 
Bizzat kendileri bu arzunun 
tatblkfnl hı11ederlerken naaıl 
laklr edeblltrlerdı? Y alnı• 
onlar ıu taktlll talslp edl 
yorlar: 1) Ya, nıtlletıa ·na 
mana mOballfalı •e1a aara- 1 

hateız talepler ortaya atmak 
ve bu taleplerl ıulhua «ha
yati» ıartla11 ııbı 16ıter · 
mek: 2) ya da tehdit edil · 
dıklerlnl, çenberlendıklerlnl 
ve bu itibarla kartı tarafın 
ıulb lıtemedlllnl iddia ede
rek mGdafaa reakıt1anları· 
nı uyandarmıya çahımak. 

Ne FranH,ne de lnııltere 
bu aaklambaç oyununa al
danmı1acak l arci1r. Ç&ıokO 
her lklılnln ele •lcdaaları 
IDGıterlbtlr 

Bir aeaetle atlf utu 18 
mtl1on artırmıt olan Alman· 
1anın •• bir AYrupa de•le 
tını ilhak etmlt genlt bir 
Afrika lmparatorlufu Oze-

rlndekl bGkGmraa hakkı 

taaınmıı olan halyanıa birer 

kurbanı olduiuna klmae 
inanmı1acaktar. 

Mıhver de•letlerJ bu feY 
kallde artı1Ja11a yeni l~bak 

lan meıı O lulclıfı fl"rlnde 

lıeler, tehdide maruz •em. 
leketlert• muka vemetlyJe 

"

lr •· Her ne kadar an a bGcama 1eçeoell•I tabml• 
bir laale 

ta11 ııe 1aramu ederler. ltal1aı11 baılıca ha· 
ıetlrecıklerlal taaa•vur et· sırlı'-lareaı o•• 16re Japtılı 
melde iMier de ı•n• onlar • 

1 1 • hava bGcumlanaı bir taraf• 
laaıımlar aıa tla ta JaD la il 

-• 111e· bıraLıaı•, ba deYlet, ı ıs 
ıabıllerlnde bu\aa•D "' l a • 

el 0 aD doaaamaııaıa l11G olan lı-
dealyetln ıfuhar •• •" edecek kender1e1e ve Matara Tra. 
ıehırlerlnl de laar•P d ı ı LI 

.ı l bluııarptakl or • ar 1 • • • lertnl de heNP •••r er. 
•• ef· 'cuma kalkacaktır. Fakat balya• u•U 

l ed... Fakat bu ıueu• çlllerelen 
klrını en fazla ııı• el 
ea m6btm nol.ta TClrklJeDID ' ı9Çtp Mıııra ıaldırmak a 
m6tecavızlere lsartı olaD cep· biç kolaJ Wr it deillcllr. 
he1e dahil olmaııdır. Deniz 101• elonanmanıa 

Blylık BrttaDJa•ı• Yuaa •ubafauıı •• atetl altllld· 
aııtana ı~ramtl yer••k ••· adır· Daha lçerllerclea mrk· 
retlJle laarp •••••••d• l•· tnell kataları ıeçlrmek de 
aao llmanlannda• &saml ::- telallkelerl• cloluclur. 
tıf ade etmHI, klfl derece~· Napol1oaaa laer haaıı ltlr 
fena Itır ıeJ ıdı; fıkat la•~ deri. hareket• karı• ttı,ık 
reth bir orduı• l>ala-;altk bir m••• a.ldettlll çal, 
f e•kallde limanlara blll birik bir eapl ol•ak· 

d lııu tara· d d 
olın T61kı1enl11 e hem· ta ber e••• ır. 
fa Uttbalu lalıb6tla ~ O baldı, Akdtalıl• 1.ıı· 
ml1etll Itır hldl.. •ut• ıız •• fnnıız aulahlaraaa bir 
tur. ., Ti k mesar olıcıiıDı ıa,ıırı• 

ltal1anlır, t.ıılls - ' ltalJaD ıaıetılerl ıuıuı çil-
i'• khnın ıaılll AkdıDlıdekl Jerti• ka~ tan• ltal1an aı-

tı••••1I• b ıtratejtk duıu•U fi a kerlDID telef elac•I••• lr 
1 etra ıc 1 ? 

le delfıttrdıll• aD lçla dlf6n01or ar mı • 
takdir edı1orlır· 

Şapka naııl 
giyilir? 

Amerlkalalar ııtatııttl• 0 

kadar ah· 
kadar kıJmet, o I 
emmlyet verirler ki, • ·~ 

1 11tat1ıtla 
çok zaman e••• 

IA ol•• .. 
denen ıe1 ma u• 
ıdı, bunu mutlaka A•erlk• 
hlar keıfedeceklercll. 

ııtatlı· 
AmerllcalılarıD ıOll bilir· 

tik moda11 ••1• aittir 
mlılnlz: Erkek ıapkalaraaı• 
glythı tarzın• · · · N 

f d ••. 
Son bir •J sar 18 a 

d yapılan 
JOrk Ye ŞıkatO a 

1 •• ,. 
bir lıtatlıttk tU Detlc•J &O 
mittir: Erkeklerin yOıd• 

.ıc. dolru, 
ıl ııpkalarını .... il 
ylzde 16 11 ıol• dolru • 

30 da f8P" yarlar, yGzde su 
1 dolru ola. 

kalarını bıt a11aa 
rak oturtu1orlar. 

Balıkların ru
hu için dua. 
TokJoda luda rahipleri 

muntazam faıılalarla bir lba· 
elet f aalıaa beılaclılar: Yer 
,ozlnde la•alar taraf ıaclaa 
1ea•lt •• kadar balık ••r· 
ıa, bu balıldarıD rulaları 1~ 
dua eclı1orlar. 

Gerçi 8ucla dl•f, J••M 
için ha1van &ldlrll• ... DI 
ıGaah tellkkl edı1or, fakat 
Japoalar bu ıO• cllnranıa 
en ~ok balık lıtılallk etlıa 
memleketlerlndın blrlıldlr · 
Hıttl deaeblllr kt, Japonlar · 

1alnız balık •• prlaıle ııçl· 
aırler. 

Bundan dola1ıdır ki Ja-
pon rahiplerini• tertip et · 
tikleri ıoo dua f a1lana pık 
çok Japon dindarı lttlrak •e 
balıkların rubuaa dua et· 

karıılatacaklardar. Artık ıon 
hadde varmıı oldulala11nı 

aah1acak olurlaraa o zaman 
gerçılrtın kazançlı bir ft 
bırlltı lmlllalara araıtırala 
itilir. 

Batka bir tlblrler, ıulb 
raıyonel bır mOvazeaeal• 

aetlceal olacaktır . Blr .. lr lerlala 
aaafı dflerlerlnla korkuıuaaa 
ıerefıfz mlklfatı olmı,.a
calrtır .• 

fakat bası adamlar da 
•ar ki ıapkalırını ayın çtft 
rakamla ginlertnde aala, 
tek rakamlı ıOınlerlnde ıola 
dofru mepletUrlJorlar, Am· 
eraka• tıtattılltl•de bari• 
lerl sıkredll•••1ıt1r: Galiba 
uautulmuı olaca•! 

mittir. 

Çocuklann yız tılili 
s.v,.•tl•r Bırlll• ... t •• . 

lertad• J•• tattllerl, tl•clf · 
•• .,.,. •• .,ıır. S. tatil .... 

WJatlfmlr d'Or••R09 
Le Fıraro 

Tran11tberlen ha•• Jola, 
İrlıuıtıka •adar •••lılmııtar 
Bu baziraa ortalarına dofru 
da 8 190 kılomelreltk Moı
kov&• Vıidlvolfok hava hattı 

açılacaktır. PS 84 tlpladekt 

konforlu elupreı ta1areler, 

Moıkova ıle Vlldlvoıtok 

af'ı11ndekl hu yolu, Bç gün· 

Bu anketin Daalmarkada 
Franıada ••J• ha1alcl bir 
memlekette a9ıldıfıaı da ı& 
11t1ebtllrdık Ç6akl, bu ka 
dar mesiJ•tl aefıl•d• topla. 
J'•D ada•, aac•k ba,.allml•· 
de J'•t•Jablllr ve halrtlratte 
s•ç bulunur 

,.. ...................... '\ 
1 08BETMEN i 
ı oıuıu i 

Pıığdı ~ir gDlıı rı 1DI· 
dDrıı kalühD rır. 

Jerl .... ııada. bilin •••· 
lelrett• bir buıak mll1•a 
kadar ıehlrll mektep 
çocufu, memleketin en ••
sel ,erlerinde Vol••• Kama 
ve Dalepr kı1alarıada, Meı· 
kova. Ye 1..enl•ırad etrafı• · 
dakl çam ormaaları•da , Kı · 

rım ve KaılıHyada Karade· 

den' az bir 

dacıktlr. 

zamanda kate· 

Bu cevaplar da, 1aadet 
1oluaa Azami ıaaıl• ko1ul. 
malr Gzere ıatlam bir arka 
dat bulm•k icap ettlll za
man, dOayadakl bGtGn gen~ 
kızların bu arlradaıta bu
lunmaaı fcap eden meziyet. 
ler bakımından •1nı fikirde 
olduklarını 161terl1or • 

1 SERGiSi 1 
• e • • • • • • ! BiR HAFTA M0DDETLE 1 
1 ZIY ARETCILERE AÇIK 1 
! BULUNDURULACAKTJR ! • • ......................... ~ 

EpeJ sa••• elu1or, Pr•I· 
da bir sol•• ka16b0ı açd 
mattır Bu kulObe pek çok 
ııttıak edealer vardar. l,u
rak ıartı 1udur: COnde en 
as olr tane halrllraleD ıctlG
DtCek 1ey yapmak. Bu ıutı 
yerin• ıetlrtcek olan herkeı 
kulObe girebilecektir 

K.ul6p her hafta bır top 
laatı rapmakta •• ltu top· 

(Sonu d6rd0ncl 1ayfada) 

lantıda herl&eı bir ıeyler 1a
parak ve1a anlatarak arka . 
d•ılarını ıGldOrmektedır. 
Kul6p en çok ıGldQrenler 
lçta 1e•I bir mtlklfat llıtHt 
bazarlamaıbr • 
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IATPA ı 4 TÔM.DILI 

Çocu~lırın yaz tıtlli. 
(Baıtarafı ftçOncü ıayfada) 

alz ıabtllertnde kurulmuı 

buluaan plonlyer kampları · 
na ııtmektedır. 

Filistinde çarpışan 
iki lider. 

Bu kamplarda, çocuklar, 
•ltemadi ıurette doktorla· 
rı• nezareti alh•da bulun· 
makta Ye 11labatlarıaı rellt
tlrecek bir rejim takı.- et
mektealr Umumiyetle, bir · 
birlerini taaıyaaı Ye arala· 
rıada doatlaklar tee11Gı et 
• i t bulunan aynı ••ktep 
talebesi, hep Itır yere 16n· 
ierllmektedtr Takı bua(a. 
rıa tatil ılalerl, dalaa n•ı•· 
it olarak ıeçıta. a.. kamp . 
larda, çocuklar araıında, 

ıeaç teknlılJ••, fetolraf, 
nebatatçı Ye ıalre k•IOplerl 
teılsd olunmakta •e tecrı· 
beli pedaıoılar aeaaretl al· 
tında taUI rGalerl her ba· 
kımdaa entereıan btr hale 
ı•tlrll•ektedlr. 

Bu ~ocuk ka•plarını• en 
mlkemmell olaa Ye Kırı-

mıa ce•up aahlllerlade •• 
ılHI lttr yerde kurulmuı 

b•luaaa «Artek» kampı, ltu 
aene, bl1lk miktarda ı•· 

•lıletllmtıttr. $t•dtye lıadar 
5 000 ~ocuk alabtlen bu 

kamka, MoloteYua teklifi 

lserlae, ıofulır: ıu hanyoları 

.la lllY• eclllmlıtlr . Soiuk 
- ıu araztıl Dzerlnd~ tle 

ayrı ayrı '-•ı kamp kurula -
caktır . Bu bttylk Arteldn, 

pek yaluada keatlla• mah · 
ıuı lfmaaı, Itır fCMuk ttyat· 

roıa Y• kıı •entmlnt de 
burada ı•~lr•• ıençler iti• 
iç orta mektebi olacaktır. 

SoYyeller Bırllflnf teıkıl 
edea b6tGa cumlaurlJetler 

de, kendi arazileri dabtUn · 

de, bu Bı,ak !rtek •odell 

lzerladea ıeaç pi Y•Dlyerler 
kampları teılı eyle•ekte
dtr. 

Gea~ ~oculılar kam.-ları· 
nın YGeude ı•tlrllmeal Ye 

ekip• edılmeıl ltlacle kulla · 
nıl•ak lsere, ltu ıene, hü · 

k6met, 237 milyon r•ble 

tabılıat keymuı buluamak -
tadar . 

(Baıtarafı ikinci aayfada) 

de•letl, mtlıtakll bir Y ahudı 
deYletl Y• lnııltere maadaıı 
altıada diler btr kmm ol
mak (izere üçe takılm ıtlal 

yeal bir hal ıuretl ileri ıG
rftldtl . fakat buna da her 
taraftan ttlr~z ıeılerl ylk· 
ıaldl ye nlbayet Voodbead 
talntm lııomlıyonu g ay ıon · 
ra mail Ye lkttıadl •lıkl
llttan dolayı bu projenla 
tatbiki lmkla11z oldufua• 
lalldlrdl. 

Ea alhayet ıe9ea ıeae 

Londrada bir konferans top 
lanacalı teblll olundu. Arap, 
Y all•dl Ye lnıllla ••rahhaı-

:1arı ıubat Hrfıncla Londra 
da mtlzakerelere ılrtıttler . 
Fakat Araplar Yahudilerle 

Gaf enko tekrar 
lıtanbula : ge-
-·-- ~c _.. liyor. l 
(Baıtarafı . "lrln~I ıayfada) r 

ter 'lıaakluada tam Itır an· 
laımanı• meYc•d oldufuna 
t,ır kere tlaha lıltat etmlı· 

Ur. • 
Balka• •Antantının ıtmdı-

kl relıl ııf alil• Gafealııo , 
Yunan BaıYektlt Metaluaaa 
ı•ç•D ay lçlacle Yuıoıla •· 
ya Harlely• Nazırı Marko· 
•iç ıı. raptıiı lloauıınaları . 
bılcllrmlıtlr . Kesa Romaaya 
Hariciye Nazırı ıon ılnl er

de TlrklJ• Hariciye V eklll 
Şlkr6 Saraçoilu ile yaptaiı 
koauımalan •• Anlraraya 
yuka bulan rHmi ziyareti· 
ata çek memaualyet •erle• 
aetleelerlnl de arzetmfıttr. 

laı•ekıl Metaluaı, Bal· 
kan Aataatının ana penılp

lerl olan yabclet Y• katlyea 
m•ılllıaane ılyaaetlnla teyl.i 
edllmıı olclui•DU •iıahede 
etmekle bahtiyar olmuıtur. 
a. ıtyat•tl• b• ıuretle Ye· 
alden teyttl edllmlı olma11 
d6rt cloıt Y• müttefik •em 
leket ara11ndakl mlaaıebet 
lerl daha ziyade ltlmadlı Ye 
dalıaa ziyade 11ln kılmaktaa 
hlll kalmıyacaktır . 

m6zakereyl Ye ber iki taraf 
da lnrllfz tekltflerlnl redtlet· 
tiler. 

Bunun Gzerlae BrltaaJ• 
bGkfımett artık fazla bekit 

Y•mlyeceflne katt karar1nı 

verdi. Z4ra mllletl•r araaı 

bidlıeler, Ma11ollntnla Ar
nayutl•I• lıt1ll11 , mthYer 
cleYletlerlnta Araplar arasın· 
da tldcletll propafaaclalara 
ıtrtımıı olmaları itin ılratle 
halloÖulmaıını icap ettirmek· 
teydl . "thayet martin l 7 
ılnde Itır es.,.. kitap) aeı 
redılerek 1enl bal ıuretl illa 
• 1 •• c1 • . 

Bu ıekll, •• ıe•• sarfında 
mtlıtaktl •e mlıterek .. lr 
Arap. Yahudi deY1etl yara· 
tılmaaını lıtlhdaf etmekte· 
dır. Yahadt muhacereti fi· 
llıtlaln umumi •Üf•ıuaun 
içte ·biri ntıltetlnde olarak 
talıdld edilecektir. Y alludtle
,. satalaa arazi de talıa .. lcl 
edtlmtıur. 

Fakat bu yeni yazl1et ıl• 
yoalıtler tarafındaa pek acı 
bt11edll•lıt1r. Arap mGfrlt · 
lerfntn de hoı•aa rlt•lyer. 

Buna rağmea lnıtllz bl
k6 metl bu hal ıekllnln, Fa · 
llıtlnla mutedil ıekeneılnt 

ıulb Ye Haylı• kaYuıturaca· 
ğıaa inanmamaktadır. Maa · 
mafth Fdlıtlncle aleYlenen 
kaalı müca4ele aala ıoDa 
ermlı deillcltr. 

Bır taraftan Arapları• ba
ııada bulunan büyük mlft6, 
bir tarafta• Y ahucltlerla lı 

derlerl olaa V elzmann aman
sız bir halele ~arpıımaktadw 
lar. 

Arapların lıclerl olan bö -
Jük milftl Hacı Emlnelhii
aernt, L61anaada menfi el· 
duiu haltıle Lo•dradakl mart 
koaferanııada Arap murah -
haalar heyetini .. Yk Ye lda 
re etmekteydi. 45 Y aııacla 
o)aa bu Arap ltdert Kahire, 

Kud\h ve lıtanbulda tahııl 
etmlf, mOftO olan kardeılnl 
lıtllalif etmlıttr. 86yük harp · 
te Arap lıyantna lıtlrak ede
rek laaıltslere yardı• etmtı 
Ye Balfourua raporuaa ka-

Ha •a yolları ıebekeılnla 
uıualufu baknaından, So• 

-------------ı tlar lnııltereyle doıt ıeçıa 
mııur. Ondan ıonra , aızlt 

yetler 8Jrltfl, dGayacla bı 
rlnel me•kU lfii.1 eylemek 
tedlr . SoYyet ba Ya yolları· 

naa uıunlufu, 108 000 ktlo · 
metretlır Banlara tli•etea 
yeni yeal yollar teılıt de 
et6tl edilmektedir. EzcGmle, 
Lealnırad - Mur•anık yo· 
lu Cberlade tetkiklerde ltu · 
lunalmaktadır. Hasarlanmak
ta olan bu yolda tayareler, 
Kutup ıecelerlnln ıııfı altın · 
da uçuılaraaa deYam ede· 
ceklerdlr. Geae bu Hne, 
Pamir dallarını aıacak dı

fer bir ha•a batta da etfld
.... lr. 

Tııekkür 
Hlmll• bulunan kızımın 

dotum alrılar1 ile kınandı · 
lı bir 11racla imdadımıza ye· 
tlıeo nahiyemiz kör ebeıl 
Emine Kıltaln ıöıterdlll ıa1· 
ret ye muvaffakıyet ıoaua 

da ailemiz bir çocuk kazan. 
mııtır 

Her t6rlCl lmkinııılıldar 

lçerlıtnde tam bir ferafatla 
falııan bu köJ ebealne min
net Ye t•ıekkGrlerlmlzla ale . 
nen btldlrılmeılnl dileriz. 

Balıkesir - Şamlı na
blyeılnln To1belea 
kiyllıaden lımal A1dın 

Satılık ekin mağazası 
veki_rahk k~rgirdükk~n 

Sallbattla malaalleılnde MalmG~6rüsade biraderlere 
ald ekla maiazaaı aamlle dört aabar ve maa saloD ve dıı 
ltabçeıl satılıktır . 

Bundaa baıka zahire pasarı karı11ında klrıtr manifa
tura maiazaıı da kiraya Yerllecellndea taltplerln her ı•• 
M•l•ldlrlatuie Ra•l•e ••raeaatları. 

cemlretlere ılrmlı 1 O eene 
hapae mahköm ecltlmlı, ıon· 
ra tekrar aerbeıt barakıl•ıı 
hr. 

M6ftG, Y abudl muhace · 
rellalD en bly&k düımanı. 

dır . Ve Ftlııllnln lıtlk l illne 
lnanmııtır. 

Yahudilerin lideri olan 
doktor Cbalm V elz•an lae, 

dlaya ılyoalıt teıkllitıaın 
1921 den beri de•amlı ela
rak rebl ve ılyonlıtlerln 30 
seneden beri ltderllilnl J•P · 
makta olan meıbur lttyolojl 
kim 1aıert bir Y abudldlr. 
900 de Lord Balfouru ıl yo 
nlzmle allkadar etmeye mu. 
vaffak olmuı 1917 de lnııl 
tereden Y ahudllerln milli . . 
yurdu Yaacllnl almııtır. 

Dlnyada mCbtaktl bir Ya. 
hudl deYletl kurulmaaının en 
lhtlraıh bir tarafta radar·. Ge . 
çen mart Londra koaferaa . 
ııada Yahudi murahhaalara 
heyetine rlyaaet etmlıtır. 

Brttanya hGkdmetlala 1e•l 
(Bera• kitap) ılıtemlne ıll . 

aı laarp •t•lıtlr. lu ılıte•la 
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Balıkesir Efkat Müdürlüğünden: 
Emvalt ı•rrl •enkule Ctnıl 

No. ıu 

Muhammen bedellerl: 

93 A.raa Gazi caddeıl Ye Gazi 
ilk mektebi kar1111ncla 

Beher metre murabbaı 
2 lira 50 kuruı 

Y•lrarda yazılı 6ç parfa araa beher metre murabbaı 2 lira 50 kuruı muhammea be
delle ıatılmak lzere 16 6-939 ıününden itibaren yirmi ıiin müaayedeye çıkarıl•ııtır . 
Taliplerden alacakları araanı• metre murabllaınıD mecmu•aua muham•eo bedel flzerl•· 
den baliğ olacalı mıktarıa ylıde 7 S alıbetlade nakit ••Ya banka mektubu tle maYakkat 
Y• kati teminat ahnacalı ıtbl tdarece llzum 16rlldüiü takdirde baıkaca muteber ıalıalf 
kefalette Yerllecektlr . ihale 5 7 939 tarıamlta aGnn saat IS detllr. Tallalerln ı•rattl an. 
lamak Ye pey ı6rmek 6zere Vakıflar ld•reılne ıe1melerl ilin olunur, 

lınd1rmı ticarıt 
odasından: 

Baacılırma ticaret oclaııi:aa 
ald Ye Band1rmaaı• aalall 
bo1uada Gller16z kahYeıl 
lttlaaltade 131 metre ye 28 
deatmetre •urabbıadekl ar 
ıaıı 2490 ıayılı artlr•a Ye 
ekılltme kaaun•na te•flkaa 
7 6 93G tarllafadea itibaren 
15 ıaa mlddetle 22-6 939 
tarlhtae kadar Ye mezlu'.h 
tarlbte thaleıl Bandırma ti
caret odaaında müteıekkıl 

heyet huzur•nda lera kılıa 
mak 6zere ıatılıia çıkanl
•ııtır . 

Mezk6r kaau•a tedllııaa 
ıablaia çıkarılaa tıltu ar · 
•a•ı• bedeli m11ha•m•nl 
beher metre m•rabllaı 1650 
kuruı elup taliplerin ltu fi · 
at Gserlnden mecmuu tu 
ta11aa nazaran yClıde 7 .5 
ylzde yedi buçYk peJ ak· 
çeılal Bandırma ticaret oda
ıı yez•Hlne yatsrmaları Ye 
tallplerla bu bapta ta•zlm 
edilen aatııa ald ıart••••YI 
ıörmek üsere 22 6 939 ta
rihinde aaat 11 ele• e••el 
Baadarma ticaret od .. ına 
müracaatları tlln oluaur. 

13g 

Erdık ısliyı hu~u~ 
hi~iıliüiıdın: 

Erdejln Yalı maballeıla 

den Mehmet oilu Alı Kale 
ti• aynı mahalleden karm 
•e Ômer kısı Haılme aley. 
iline açmıı eldui11 boıanma 
da•aaıaın yapılmakta olan 
duruıma11nda mGddel aleyh 
Hatime bulunamadıiı ve ılıa · 
metıllal meçhul olduiu ci
hetle lllaen teblliat lcraıına 
karar ••rtltp 9 8 939 tarıhlı 
cuma ılaii malıakemecie ha. 
sır bulunma11 &Jln olu•duiu 
lıaalde ıelmedlflnden bakin 
nda duruımanıa ııyalten de· 
Yamına karar Yerllmlı Ye 
muhakeme 28 6-939 tarihli 
çarıamba g6a6 ıaat 9.30 a 
talıklne karar •erllmlt oldu· 
lu•daa muayyen ıDnde du 
ruımaya gel•edlil takdirde 
ela Yanın ııyabeo rtllyyet olu-
nacaiı alul takdirde 
bir daha mahkemeye 
kabul edllmlyeceil tebllt 
makamına katm olmak iize-

re ilin oluaur. 

erıeç ikamete uirıyacafını 
iddia etmektedir. 

Yahudi lideri 65 1aııada · 
du. BOylk harpte mflhtm· 
mat lzerlnde mühim keıtf 
lerlnden dolayı Lold Corcun 
lttlha11a takdir Ye bGrmetl 
al kazanmııtır . 

lıte bu iki aı, bu iki lider 
Flltıtlaln tarihi lzerlade ml · 
oaıııt .. lr cldallo ltofuımalr · 

ta.lular. • 

4 - l - 161 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Konıisyonundan: 

l - Edremit Berıama ltlrhklerlnla bir a1lık llatl1aı · 
ları olaa 80 toa •n kapab zarfla ekılltm•J• konulm•ı-
tur . 

2 - Muhammen bedeli Berıama unu fçln 50ti2 lira 
50 kuruı, Eclremtt unu için 3810 lira olup lklıl lalrdea 
cemaa 8912 lira 50 kuruıtur. 

3 - Muvakkat teminatı Berıama uau içi• 379 lira 
69 kuruı, Edremit uau için 288 lira 75 kuruı olu• lklıl 
birden eeman 668 lira 44 kuruıtur. 

4 - ihale 28-6 939 çarıamba ıünfi ıaat 15 de Bah
keılr Kor Satın A.lma Komlıron• btnaaında Japılacaktsr. 

5 - Enaf Ye ıartlar her 16• kemlıyoada ılrllebtllr. 
6 - Taltplerfn beUı belıeler Ye muYaklrat teminatla· 

rını haYl teklif mektuplannı (poıtada Yakı gecikmeler mu
teber deftldır .) llaale saatinden •• ı•ç btr saat eYYellae 
kadar lııomlıyoaa •akltuz m•kaltılt tealtm etmeleri llzumu 
tlln olunur. 

-4 - 1- 141 

B<ılıkesir ..t\skeri Satın 
Alnıa Koınisyonundan: 

1 - S1111lırlıktakı btrltklerlnln bir aeneltll tbttya~ları 
ela• 40 lon ııtır etl kapalı aarfla ekıtltme1• koaulmwı
tur. 

2 Talamln edtlea bedeli 10.800 liradır . 

3 Mu•alc&cat teminatı 810 liradır. 

4 ihale 29 6 ·939 perıemhe ıüni ıaat IS de Balı· 
keılr Kor Saba Alma Komlıyonu blaa11nda yapılacaktır. 

5 -- Enaf •• ıartlars her ıln komlıyoada aörllehılır . 
6 - Talt1tlerla belit be1ıeler Ye m11Yakkat temlnatla

rıaı baYI tekltf mektu1tlar1nı (poıtada Yakı ıeetkmeler mu-
telter deflldlr.) ihale aaatınde en geç bir ıaat ev•eltne ka
dar komtıyona makbuz mukablllade teıhm etmeleri 16ıu · 

m• ilin oluau. 
• - 1 - 143 

Balıkesiı· Askeri Satın 
Alnıa Kc)misyonıından: 
1 - Bahkeılr btrllklerlatn bir HaeUk ihtiyaçları 

elan 33 ton sade yalı kapalı zarfla elnıltm•1• kont1l-
muıtur. 

2 - Tahmin edelen bedeli 34650 lfradır . 
3 - MuYakkat teminatı 2396 lira 75 kuruıtur. 
4 ihale 4-7 939 aalı rünü ıaat 11 de Balıkealr Kor 

Satan Alma Komtıyonu btnH>nda yapılacaktır. 
5 - Enaf ve ıart1a r her ıGn komlıyoada (lıtanb•W 

da, Ankara M.M.V.L V imlrl itı Satın Alma Komlıy•• · 
la randa ıörüleblllr . 

6 - Taliplerin belli belıeler Ye mu•akkat temf•atl• · 
ranı havi tekltf mektuplarını ihale ıaatfnden en ıeç bit 

aaat eYvellae kadar komlıyoaa makbus mukaltılt teılfl .. 
etmeleri llıumu llln olunur. (Poıtada · Yakı ıectkmel•' 
muteber defllcltr.) 

4-1 - 15...__.., 
--------------------------------• 
Balıkesir inhisarlar 

Başnıüdürlüğüıideıı: 
a.11' Mayii 940 ıayeılae katlar muteber elmak 6ıer• Jll 

dırma lahlıarlar ldaretlnla 4350 ltra muham•en becl• 
G, ...... 

Ba•dsrma-ıebtr dabtll, 400 Ura bedelli Baadırma · 
11 

650 lira bedellt Bandırma · Man1aı ••kltyatı 1 6 939 d• 
15·6 939 za kadar açık ekılltmeye konulmuıtur. 31 

Talip sullur etmemesi dolayıılle bu müddet 30 6 9 

tarihine kadar untılmııtır . ıl' 
Munkkat teminat akça11 ylzcle vecit buçuk he••b 

427 lira 50 kuruıtur. J • p•' ihale 30 6 039 cuma ıüaüncie Bandırmada 1• 

caktır. · dl' 
Şartnameler Baıaıaiit1Grl6k merkezlle Bandır":~ ~;,/ 

lflllae •Gracaatla ıörGlebtltr 4~ 
Ba11ldılı yer: Vtllyet Matbaaıı-Balıkeıtr 


