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Part1 Meclis Gurubu toplantısı: 

T ayare ianesi kaldırıldı. 
-------------------------.... ··-··-------------------------

Hariciye Vekilimiz de beynelmilel mesele
ler ve dış siyasetimizi izah etti. 

A•kara, 29 (A.A.) - C. 
H. Partlıl Maallı Curubu 

b•ıla (20 • 6 9J9) ıaat 15 
de Relı Vekfh Htlml Ura-

••• laılııa•lıflada teplaatlı. 
Siz ala• HHlelye Vekili 

Şakı ü Saraçeflu ıo• baha 
zarfıDtla .ttl•ra •• A •rapa 
•lraıetlala ·nztretlDI •e 
bızta bu ılyHet içinde ta · 

kip et•ekte oltluiumuz laa · 
reket taraıaı izah etmtı Ye 

Htıriclye Vekili 
~ıikra Saraçoğlu. 

lltıligc V•klli 
Fuat Alralr 

ballaa11a •• ıGaler içinde 
Re•a•ra •• M111r ıtbt ılsl 
doat de•let •• •illet Hart 
rtetye NaaarlaraDID memle 
119u..,... -'JJ&r•Uadea duy 
"•••mu• rlkıek ..... u.ı 
Jeti tolaarla ettlr•lftlr. 

Harlct1e Vekili ba •• 
yantla harici ,elltlkamızın l 
ıttJrl laakluntla teae••lr et-

mek ııttren ı.ır çela lıtat11t
(Sonu d6rdlac6 sayfada) 

ltalya Arnavutluktaki mev -
cudunu 120 bine çık ardı . 
---------------------··········---------------------

ltalya Arnavutluktaki bu hareketlerini lngilte
re ile TiJrlıiyeyi düfünde.rmek için yapıyormuı /. 

Parlı, 20 (Racl10) - ltal· mullafaza etaaekte• ~ok yik -
'•• Mar .. alı ledeıllre Tı · Hktlr. ltal1anlar 8alkaalar
rana ı•lmııur. Ar•a•utlu· da zab•r etleeek lıaerhaaıt 
lua itası ttraıl, a1kerl ricali Wr laltllı•Je yıldmm ı6r· 
lle ılrlt•lıtlr. ati le mlclaba le etlecek •asi 

hal1a Ar•a•uthıia yeni- yete •eçmek lıtlyorlar. 
.&en aelser 10•k etmektedir. •• lru••etlerlD Yaıoıla•J•Jı 
A'•••utluk h•dutluna yeal- mth•ar ıl1aıatınde 1akıa 
"•• 100 •fır top. 500 •it- t•t•ak ıayeıl ılzetlldlil 
'-lyla koaal•aıtur. farazıy .. t bunu izaha klft 

f e•ko ara11ada ••nu'-ıalaı 
olmuıt•r. 

Fran11& ılyaıl ••laaftlleıt
ae ılre ltalyaaıa t.a llare
ketlerl, Tlrklye de l•ıtlte . 
re1I diiflndlr•ek lçl•tllr 

Fakat bittin b•nl• r Tir· 
kiJ•Ji mldaf aadaa ••z ı• 

1 ~lrmek 16yle dunun bllakıı 

1 basırhlı arttıracaktır. 

Filiatinde ea
lıi bir havra 

yandı. 
Tabertre, 20 (A.A.) - lh 

Umal bir kHt ••tfcetl olaa 
Itır yaaııa, ikinci a•ı• mi 
ruf Y alautll ıl&lltyat~ılaraaı• 
•• marufu Kabam Nur yl

zlade• t61aret kazanmıı 

olup meıbur bir zlyaretı&h 
olan rae•lrlde lnt• e•tlmtı 
bulunan Sınaıeıu talartp et· 
•ittir. 

Ha1arat yOz bl•lerce ln
ılllz ltra1ına laaltl olmak· 
tadır. 

A.y•ı mıntakada yine bir 
kHt eHrl ela~ dtfer bir 
yaaıın ktUh,etlı mtktarda 
aıfalta m•hte•t b•-•• bar 
depoyu tabrtp etmlftlr 

• 11 ••••••••• 

Yunaniaıancla 
manevralar. 
Attna, 20 (ltatlJe) - lu 

ıl• .. kert •ane•ralar Y•· 
pıl•ııtn. Ma••Yraya biti• 
mldaf aa hallan lttlralr et
mııttr . . ............ . 
General F ran
lao Bilbaoya 
hareket etti. 
Burıoı, 20 (A.A) Ge· 

•e..l Fraıt&co, Bıı...un 
lcurtuluı•nun ikinci yıl dl 
nimi mlnaaelaetlle tertip 
edile• ••rHlmcle hazar bu 
luamak \izere buıl• lurıoı 
tan hareket etmlıttr . 

F ranko hareketi nele• ev ••I 
DahlllJe Nasm ~unerl ka · 
bul etmlttl~. Su•er, ltalyaya 
J•pbfı sl1aret hakkında 

tsebat •Hmtıttr. 

Partıtea bıldtralcftft•e •' deııtclır. Başvekil Refik Saydam: 
'• A.naayutl•~ta menut 80 Arnavutluktaki mevcudan 

~:·~~~:~~~ •• ~:~ .. ı· 120 
b• ~::..~.~11-:!:~:..: .. ~·-:: Abdulfettah Paşa şe-e· •lktor ••holll ioaylfl ••da Horı22Nbı• Ga refine bir z~af et verdi. 

U sene yur a ın Miııfir lızır din lnbrıD bazı ziyarlllırh b~ulu. 
ft o• ç men g e lece k A•lcara, 20 (A.A) - Baı· ya Pqa ltu ıGa llleclen e•· 
... ••kil Dr. Roftk Saytlam ••I Gaal Terbiye lnıtltOıl-

•• ...,., Yıın~vyı " lalg1riıt1odu 1ılıcek ılın , ~: •• :~: ı::·:~··:::ı ... M·~:: :~ :;::··:~ •• ~:;~:·::.~·~ 
ıllle yemeil ziyafeti Yermtıttr. lertne bir akf&m 1emeit 

llC11ılıriı kıııı lzııı Trıkyıyı yerlııtirilıcık. ~E"==="'==-'n=· A::ıı:za:1td=uıf=e"=·h=Y·-== .. . ::a=.e=r11•=· ... "==-:;t•_ ... r_. __ _ 

Çinlilerin Japonlara 4alıı:ara, 20 (Husud) - ı .,1,iilr bir hazırlık Yardır. 
t 19Jt S...ıı tçm.ie •n•••- Allkadar makamları, me. a':• .. ıecelı ılç•••ler fçlD mleketlmlse ıelecek ılç•en. 

verdirdiği zayiat. V '11 h•t •• lçtl•al M•a•Het ler için en ziyade •apur te
ı' "•ti l&zı• ıelea binaların liarlkl iti me11ul etmektedir. 

,"'' •e •e1att1n tedariki için Me•cut ••purlar anc~k thtl· Ç • H b • Al •ıı 
t~· •de• talıtılHta ••rmlt· yacı lrarıılamakta Ye hattl ın ar ıye lTG21TI mı I ma-
.~~-· ........ bu ... e ıbttyaca nlıbetle a• ıelmek- lıavemetin yiJlı•eldilini •Öyledi. 
t,L lıkln eclalecela mı•- te eldujuada• ıaç••• aak- ->• Ra_. ) j iti Çmbler ıı.877 ti· 

••l Leatlra .., ( •r• - • •, • ~,11 •r '-rt• ecltlerok ... llJ•ta•da lsullaaılacak •apar· çı. Harltİre Naıınn Ja ... r• f..ls, 13 tep, ..,, mllyentlaa 
lllla 1 lılsaa mlcl8r •e me- larıa tetlarlkl çek ••ı•&l tle ... arlarda rapalaa çar- fa•I• 1r_,.. elo ... lr•ltlor, 
tı "'ları•a talimat ••rllmlı- lt•laamaktadır. Bılha ... la• pıımalar laakkı•tl• bera•al 11 laarp ı••l•I haıara •I 
t, a. ••raacia laer kaza •••e laer ,.ı.ıaa fasla ırk ta b•l•a•uıtur. ratıl•••· 22 taıare dltlrll · 

~!lleata410 •• kl1lertle •• daı• aaa•ataaa ••tiril•••• 8u beraaata ••r• ao• iki •ittir. 
...._,, L l 1 •ulrarrer eldufuadaa ••ı ar~a Jape• faallyetl, l•R• Narlttye Nasm llalerl•I ıl_ •••e IDfA O •naca I l L 

~ t klllt o alıbett• artmıı o llatlya9ları•ı• çabaeak ti- tlJI• •ltlr•tıttr: 
' •rıa oluamuıt•r· Bu ıe· maktadır. k•••••I dolaytılle asal•ıı · Mllll malraHmetla lld•el 
>, "'••lekettmlze Roma•· fh L-ıla 

1 
...1 L-8 Bu .ene ••kledılecek söç tar. Ja,ea'a Y••I tlat1,at ıa a11nıa - • ıeı•••• ... 

>~ \llıarlıtaa •e Yuı .. la•- •••ler ller iç mamlekett• kaw•etlerl t.wlmakta birik rl Çla orduu lr••IJJ•t •e 
~,,• 2z bıa ılf•e .. sele· de lauluodukları auatakalar- m6tllllit lıaiıHt•eldedlr keyfiyet•• çek ylkHlmlıtlr. 

'· I• ılt•••lerl• k11•• ..1 J l M · •• •••erelt ı 
1' da• llarat tıkelelerl•• lam• - Ma111 ayı içi••• •P•• ar ••••sa• ı· 

rak,aya t1kla olu••· n.a .. il .. 1 ••alltadar 
le L.,ı •••• lar.iar. 5&.111 ili, 4.V99 •lr, .... . ... .. a ' 

t. ••aua iti• Trall1a4a • r 

Altın, plAtin ve 2ümüş 
hakkında kar~~ame 
ıu ai•i tır11tli il~11ıiiiliı11ttıı •ı~iliaiti • 

''' 111nirıti Ul~rıldı. 
Ankara, 20 (Huıuıl) -
V ekliler He1•U tarafınci•• 

altın, plltln H 16a1lı ı&bl 
l 1 · 1erek 

kıymetli maden er • 

dahilde •tltı •• prelu• ~·· 
rica ~ıkar1lma11 balık• a 

••ıredtlea ltlr karar•••• 
alllraclarlara t.ılcllrtl•lftlr. 

a. ....... karara••··· 
eıH hiik6mlerl ftlDlardır: 

Madde 1 - Stklr• H kil· 
çe halinde oldala ıtbl luJ-

metlt madealerln ll•rda •• 
mHnu halde de memlıket 

1118adur. 
dıı••• çıkardmaıı 111e k 
(Kıymeti• madenlerde• •• 
ıat: Pl&tln, altın •e ıtmlt 
Uir.) 

Madcle 2 - y .ıcalarlD -
- - ' • 

..llıl ziynet olarak ti-.&•• ta-

tıdİklara lny•etU madealer. 

de• mam61 •fJ• btr••• •ad· 
de hllnaladea mlıt ... edar. 

Şalaıl sı,aet olarak dal•• 

tanııma1ı •l•kl• olaa lrıJ· 
metli madealertlea •a•tl 

•1,adaa •••lelıet dıııaa 
faal• çıkarmak ıaretıle kay
metlt ...... kaçalst1l .. 1 , ... 

tıkları allkadar ••kam •e 

..;.murla!a tahrire• ••'-r 

edil•• yolcularan ıl•rlk 
kapılaranda Gserlerlade araı· 

tar•• yapılır. 
Bu yoi.ularıa boraberlo

rtade mem'eket tlıtı- ça· 
(Sonu dlrdADcl •rfada) 

dtıtll vı llilllkuvutlltr cadd11l 

cÇmöClJKLUGUM, BALI
. VE BU GON ... 

KESiR ···--······-········· ......... ' 
ı• ·······~···· z t\ N : Cahit Uçuk 1 
: ' .~ . ······················--' 
• ••••••• L .-&.ıl L •• •• •• •• •• ••••• l k ti•· ertaııatla aaıp •-•••; t•· 
Tre•, ıalara ... a~ı IDd• c•klalr Y•t•••• ldlllo Mrt· 

re kıyılar1atl••· ııt., hlr ır- 1ıllan, ••..tar••••· 
••• •aya lr rllere ıarı çiçekler aç etladıfl b•tt•da• atar• ıe 

lartlaa, ılrllerl• tl••ll• · dl•l1or, çoc•lrl•lu••• lter
••alartla• pt••"• 6zlertal rak •t1•• 1&adettnl , • ..ı.. 
rta karaahlıDda 1 _ kallal•tl• ... layerct ... 

L--•ar tar.... • 
k•pı1arak JO•.,. 

JOr, tepuıklercl•D 181
'

0
' • y ıllarea •••el ,ıne l.u 

tlu . ••latellf yollan ı•ç•lttl•· A••••, 
Y •ı•l re•ıA• to,lı- bat.am •• kız kardııt•le 

ilaealıı.lerA•I bir arar• ••la IMraberdtk. Meni• Ja&dı 
k klard• ya ..ı 

Jara ' ••• ıbı ılril•••• ıaltlta.KoJ9D ılrllerl, .ero-
ltıror ltolata 1 ı ı.. Lt 91 

t p al•ılar a ler baaa ç1ı••• a r ıe .. keaarlara top 0 bu 
ı••rlh tarlalar, lteza• l · •erlJor.iu. 
l•tlar ııza• ılaeıle par •· Balla•ı• Wylk ••••Hı 
, 0 ,, ltasaa koyu '-'' ltıl• elaa talarlrat •Miri- ••r· 
tla .. alara altı!Mla ltuaahyor, .... -Co•ll e.,. ~ 
baz•• ko•••rt••••• eam- tla, ltJH -..:~:;:., •• ot•r· 
lar1•ı be•elırllF•• tatla 1•• latr isaf •J 1 ... ı1aı 
r•l••ru••D lterekeHJI• esi- ••••• iti• •8•~·=--~,. ... . 

r•P•lf •• a 1 

llpwtlu. L 1 • it rt bu ka~ar ••• ••ıtl · 
Çekta• • •••e· ••• Oı ar kalmalr here ,.a. 

••I tarla, t•P9• 1 ti flfOD tllfl•ls BalıkOllftlo ta• it 
.. ılrllert; tlal•• e 1 ......... , J&f&dılr. Bw ..... 
... • ............. r ... , 

' • ••• t•prala ola• ı.,.__ oa ıplrla laltarala,.•ı, 
ti•. lıı ....... _,,,_. parlak rHkl•lo ralau .. .lel-
~a...et. ~ l 1 ~ 
.... ....raları af Mr d•raa •• .... it JI •••"· •• • tttekle k••ldar•r .... , .... a ...... iti•• ,.. ..... 
Bu hllti• ..- Haeler tolaJr- taltlelar Y&f•Jor. Ho•• iti
• ,.,., .. ltlr ı ... ••• ta- ti• labk•lrle tlo.tu•· Hl· 
Mat ba1retlade• alratlo t•k kt•et ea4M .. •I• iki , ..... 
.. • .1ııı lllr tleıtuDa lsa•u .. a dakl ıanh .ilkklalaıtia ata· 
... ı .. ı •artlı. ruak t01t.lla t•koa, t•J ltoa 

r ..... r•lt••u •• , ... ez .... ,ı.r; ....... ... •. 
,.aaı···-- , .... ,.. .. .... , (S- ıld..a ... ,, .... ) 
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S E H i R H A B E R L E_ R i -
SİNEKLER 

Yaz menlmlnta en mGzlç Kımblllr bir ılaek, yiye-

mahluklarından biri biç 16p· ceğlnlze, elinize, yüzOnüze, 
heılz ıtneklerdlr . konuacay kadar kaç yerde 

Alıı:ortau:ı bir kemanın ıı - perende atmıttır. 
cırtıları ılbl kulağı tırmalı Bu tlreoç mehl6k nakt 
y n moaoton bir ıeıle uçu plı bir ıey üzerinden kal -
ıur; klb burnunuza, lılb du· kıp, temiz bir ıey iizerlne 
dafıoıza ve lıih bacakları- keomakta bOy6k bir tat bu. 
naza ko•arak bG1ük bir uıta l•r· 
lıkla iıabı bozucu maharet Bunun fçln atnek = ple-
lerlnt g6ıterlrler. ilktir. 

Nıbayet biç umulmadık Btr yerin temlzllilal veya 
bir aada tlddeth ve ince btr plıllil•I ılnek mlktarlle ölçe 
acı duyarak eltalsl, ıayrl ltıllrlz. 
ihtiyari, malalr mahlukua Sinekli kasap plıttr. 
çoktan uçmuı olduiu yere Slaeldt mey•acı ptıtlr 
tadlrlntnla. sı •• kıt ekmekçi plıttr. 

Hele b• 1az glnlertnde S•nekll bakkal plıtlr. 
ılıklerlnlse kadar ııltyen ıı V • nihayet bunların aa. 

calı• altıncla bCUün kuvve· bipleri, btltün bir halka pfı 
tıaız eriyip de, bulundufu ııda •ermekle - kaaua na · 
nuz yerde dalarsanız zarında - ıuçludur · 
ılaekler elinde mOkemmel Sınekle mOcade etmek 
bir oyuncak olursunuz. kasabın, meyvacınıa, lokan. 

Artık y0zGn6z0n eer ta- tacının, ekmekçinin ve bt-
rafında marıfetlertnl 16.ter naeaaleyla balkın vaalfeeı. 
mek içi• bayram yerine ko dır . 
tan caaba:slar ıtbt, bin bır Kendlmtzt temiz tutmak 
ıloek dolaıır . Dudaklarınızın aa11l ferdi bir mecburlyetee 
bir parçacık rutubeti bin ılnelt yok etmek de ferdi 
lerce aç kurt 6n6ne koomut bir mecburiyettir. 

Halkevinde 
filim ve 
konferana. 

Dört ıaadea beri Halkevl•· 
tie Sıhhat VeklleU tara
fıaclaa ıöadertlea ana ıQdü 
ve aallıiı, koruma ve onu 
batarabılmek adındaki fl 
ltmler ıleterllmektedır. 

Pazarteal akıam, ftllmtien 
eYvel, Ltae Tlrk~e 6lretme
•I llaılm Kocabaı tarafıa· 

daa «Reatmlerle içki ve za· 
rarları» mevzulu bir konfe· 
raaı verllmlıtır. 

Keaf eranı allka ile takip 
o luamuttur. 

F ılı mlerla ıleterllmeıl•• 
devam edilmektedir. 

Oa ımi Encümenin toplantısı 
Vali Recai Gürelinin bat 

kaalıiıatla toplanan V1ll1et 
Daimi Encümeni, Haıtalaaae 
ve Ziraat daıreıloe alınacak 
ecza ve malzem•JI lraltul 
etmlt ve devalrden ıelen 

bazı evrakı da mtbakere et
ttktea ıoara toplantıya ıoa 

Termlıttr. 

yem gibidir. Ftlbalııtka ılaekle mOcade- 1 k 
Sinek, ylyeceklerlnlzln ta le cemiyet adamının bGyGk Hesap memuru a m2ca . 

dına bakmakta da ıtadea vıızıfelerJnden biridir. ı lbt1Jat ıuba,ları araaıadaa 
daha acelec•l•d•ır.·----------·K-e .. ".1a•l-D•e•m-lr•a•y- ' muvazzaf beeap memuru 

Çocukluğ' m, Balıke-

. sir ve bu gün ... 
(Baıtarafı birinci ıayfada} 
ıırllnda bir demet çiçekli 
yenca taııyan •• arkHında 
bir ı6r0 halinde ıelea l&u
zularJle tarladan dönen 16 
ler y6:1l6 klçGk kızı tanıyor 
•• ıevlJorlardı . 

Ku1ularıada ltoılan do· 
lapları ııcırdı1an bah~eler, 
ıGbrell daracık bahçe J•l· 
lara, tarlalara açılan 101a 
lardakl kuyular; 9ocuk ru· 
buma ıart~ btr korku ve 
fanlltk lalılerl ••ren mezar· 
laklar, yanık ezan ıeılerl; 1 
kalbime tatlı btr çarpıah ve 

buıul veren Ramazan geceleri; 
paaarlara Gıtlerl yeıtl 1ap
raklarla 6rtll6 çörekotu 

aerptlmlf tereyai retJren k6y· 
lülerln, yanık yClzlerJnde 
parlıyaa zeki 16zlerı; 

karııık btr iıUfle, rubum 
da lıt illl• yıiılmıı bulut 
haf lflllladekt hi.tıralarao hep 

ıl dtrJ, hepli taze bir kuv· 
vet, renk ve ıııllyle yaııyor. 

BGylk a•u•aaun ıen kah · 
kabaları, 16nl6mde bir 11zı 

halinde yaııyan Cevat ala 
beyimi• ıevılıl, benimle bılc 

maden ufraımaaı, Nihal ab 
lamla oyunlarımız, yeaıe · 
mi• kocamaa ıtyah kedııı ; 

babamın 11k ıık lıtaabula 
aıdtıleriyle kalbimde tutuıaa 
azap, dön6ılyle duydutum 

• ltlyük Hvinç .. 

•• Baııma bltıralar hücum 
etmlılerdı. Tren lıtaeyooa 

ıeltnce, kGçük çantamı ka · 
parak kompartmandao ta· 
dlm.Nıhal ablama haber ver· 
memtttlm. lıtaayonda beni 
karııh1an 1oktu. Fakat btç 
bir mahıualuk d•1madım. 

i:ıkl doetum!a buluım•t ıt
bl memnundum. 

lttaayo blnaeıadan dııara 
çıkınc ılk ıevlDf ıukutu 
hayalin• ujradım. Bu benlın 
8alıkHlrlm deiildı. ÔnClmde 
ı••lı bir cadde aza yıp gl 
diyordu.Kuzu otlatıp, uçurt
ma uçurttulu• kırlarda, 
b6yGk btaalar yGkaelmlttl. 

Bir arabaya atlayarak 
muhterem e•tıtem R~lc••t· 
Ua Beyi buldum. Beraber 
eve geldık. Bu çok •evdi· 
tim yakıalaruDıD bana 161 
terd ı klerl hnın6 kabulGn 
mlnnettarlıjı çok büyük, 

ifade edecek kelime bulamı · 
yorum. 

Geldıtlm ln ertesi 1606, 
Nıbal ablamla usun bir ara-

ba gezlntlıl yaparak, çocuk· 
luiumun aziz hlhralarını 

aradım. Bunu H'fJDçli bir 
kederle tttref edl1orum. Eve 

d&ndüi<lmüz zaman biraz 
mahzundum, Çünkl çocuk. 

lujumua rG1aıı daiılmıttı 
Bir eıklya 6llıtln6a yarı 

örtillü mezarından çıkan ıa
rı elini g6rdüiBm mezarlı 

iıo y rinde, gentı ve güzel 
bir park dofmuıtu. 

Dtndar Balıkeetrln zulmet 
uykusundan ılzlerlol açhiı 

ne kadar belit. Her taraf ye· 
nl, her taraf glbel. Nümuae 

ziraat bahçeleri, yeni ha1· 
tabanelert, ciofumevlerl, par· 
ti binaları, kulup\erlle Balı· 
kesir taze ve ıOzel, Dol ıta· 

fım ıehfr ve kırlarda, ço 
cukluk hillralarımın ancak 
iz kmntılarıaı bulabildim. 
GönlCimdekt mabzualuk 
•aua ıllrmedl. Y erlal 

. alanacaktır . lıtekll buluaaa 
ların 32 J•tından fazla ol 
mamaları llzımdır 

lepsütta hırs12hk ıaka11. 
fıı.epıüdla Camlallk ma 

halleatnden Muluta kızı Va
bidenin evde olmadılı bir 
11ra~a, meçhul klmıeler la 
rafından evlae ılrllerek, du-
varda aııh bir kat erkek 
elbtıe çahamııtır. 

V akı jaa~armaya haber 
verllmlı araıtırmadan ıonra, 

aynı m ıhallede oturan, Alt 
oilu fımalltn çaldıfı aolaıı
larak 1akala•mııtır. 

Hakkında tanzim edllen 
enaklle birlikte adllJ•J• tea· 
llm edıl•lttlr. 

Sığır çılmıı. 
Çaiıı •ahl1eılnln Orbaal 

ye k&y6oden Şabanıa k6y 
civarında otlamakta ol•n 11 • 

lırın1 aJnı k6yden lımall ça· 
larak, pazara ıetlrecelt ıı

rada yakalanmıı ve hakkın 
da tanslm e~llen evraklle 
adliyeye teslim edilmltUr 

bir aurur ve lftıbar bı11t•• 
bırakarak çekildi. 

Şimdi JeDI Balıkeılrde 
eskiden llıı:alan bir kıç Hı 

var. 

Kutlar dallarda, yavru ço 
cuklar kaltlm•larde cıvıl· 

damata baılarken: 

Hat! . Hotl.. 
oı,. onları ilrkütmek is 

ter ııbt saat bftte geçen 
ıiitcQler Ye ılmltcller beni 
uyandırı1or. Bu vakitsiz u1a 
nıİla daiılan batımı topla 
mafa ~alı11rkea, kumruların, 
leyleklerin muılklıl ruhumu 
yıkayer. Osaman anlıyorum 
ki, ~•cukluiuaıun rüya11 da 
iılmamıı, ruhumda Hılert, 
ıııkları, renklerlle ebediyen 
yaııyacaktır 

Cahit Uçuk 

Bu yıl 12 Merinos tohumlama 
istasyorau açılacak. 

Vildyttimlzde yttlıllrllen Merlnoılardan 
Bir yıldaaberl YtliJetlmlzde f aallyette buluaan Merlnoı 

yettıtlrme ıefltfln glllerdlfl faallret ve koyunlardan 
aldılı randımaa Ziraat V ek&letl tarafı•dan çok iyi 
karıılanmııtır. 

Onun itin, ltu yal da vll&yell•fz çevretlade, 12 Merı
••• ıunl tohumlama lllaıyoau açılacaktır. lu lıtaayonlarda 
50,800 lcovuaa ıunl tohumlama amellvHI yapılıcakhr. 

Hizmetten ıynlan laf 11 
mamurlınnm yıpamıya

cığı işler neler~ir. 
Nafıa Vekllell hizmetin• 

de• ayrıla• bazı memur ve 
mihtahdemlerla yapamıyac-
akları itler hakkında bir ka · 
nun projeıl bazırlamııtır. Pr-
ojeye ıöre umumi ve mllbak 
biltcell daireler, belediyeler 
ve buı1ıt muhHehelerle ıer · 
mayeıınln en az yar111 de• 
let• ald olan m6e11eaelerde 
maaı veya lcretle Yazıfe alıp 

da tekaOtlük vaziyetinden 
mada bir euretle ayrıhotı 

ve ayrılacak olan y6luek 
müheadtı, 1Bluek mimar 
m6hendlı, mtmar ve f~D me · 
murlerı ayrıldıkları vekalet 
ıubelerlnln, tdare ve mle11· 
eaelerln allkalı oldukları ve · 
Ja kontrolları altında bulun· 
dukları hllumun taahbtlt lı

lertnt, a1rıldıkları tarihten 
itibaren iki ıeoe mGddetle 
dofrudan doiruya veya her 
baoıt btr nam ile olursa 
olıun btlvaaıla alamıyacak 
ları ıtbl bunları ılmıı olan· 
ların 1anında hiç bir ıuretle 
çahıamıyacaklar ve bunlar-
dan bu tılerl alamı1acaklar · 
dır. 

Nafıa V ekiletl nafıa tlrket 
•• mQe11eaelerl relıllil kad 
roıuna dabtl vazifelerde bu 
lunmuı Ye buluoacalr;lardan 
tekaütlük vaziyetinden maada 
Itır , .. retle ayrılmıı ve ayrı · 

lacak olan memur ve müı

tahdemler, Nafıa Veklletlntn 
mürakabeal alhnda bulunan 
imtiyazla ıtrketlerdeo devlet, 
belediye Ye huıuai muh11e · 
belere ald bulunanların maa · 

daıında va:ıtfedeo ayrılıt ta · 
rlhlndea itibaren iki aeae 
mlddetle ve hiç bir nam ile 

hizmet alamıyacaklardır. Bu 
kanuna mubaltf harekette 
bulunan memur ve müıtah· 
demlerle bunları bilerek tı 
Uhdam eden veya bunlarla 
ortak alan veya bunlara it 
verealer 3 aydan 3 seneye 
kadar haplı ve 100 llradrın 

500 l•rafa kadar in para 
eezaalyle cezalandml caklar· 
dır. 

MeYcut kanun, yukarıda 

tılmlertnl aaydıiımıa meslek 
erbabını bet sene müddetle 
tıten menedlyordu. Nafıa 

V eklleU bu proje ile meelek 
erbahıoıo tı alamama mOd· 
detlal iki seneye ladlrmlf, 
buna mukabil b6tüa resmi 
tlalrelerl, bıledl1elerl, buıuıl 

s,bhat Vekaleti yeni afiş
ler bastınyor . 

Sıhhat V ekilett memleke· 
llmlzde yaa ve ıenbabar af· 
farında girilen bazı balla· 
lak ve laaetalık nakili uoıur
lara karı• halin ikaz ve bil· 
ıtlerlnl arttarmalr tçln yeni· 
den afttler laa:ıırlatmııtır . 
Halkın anhyacılı ıektlde 

renkli reılmlerle yapılan ve 
her haatalıfın baılanııç ıe 
bep ve ıtyarellnl mufa11alan 
a6ıterea bu afııterden h11 
tahia kartı ahnacek tedbir· 
lerl de ihtiva etmek üzere 
oa muhtelif ıekllde baıtınl 
mııtar . Bu aftılerln her bt 
rtnde• onar bto tane tab et· 
ttrllecelr ve bu ıuretle 100 
bin afıı tabeturllm•ı olacak 
tır . 

Sıhhat V ekllett bu afııle
rl ıtlratle baatmp yurdun 
her tarafına tevzi edıltn 

renkli aftılerla mlkdarı ylr· 
mt sekizdir Yeni aftılerle 

bunların mlkdarı 38 e çık 
mıı olacaktır. Sılabat Vekl· 
leli ayrıca ıtmdlye kadar 
20 mubteltf me•zu Ozerfnde 
rlıale ve brot8r çıkartmıf, 
bunlardan 947.000 adet tab 
edılmtı ve tevzi oluomut 
tur. 

Sıhhat VeklleU "koruyucu 
tababet» clenllea bıfzı111hba-
11 Ye propalandayı laer t•J· 
den ev'fel ıöz 6ntınde tuta 
rak bu huıulla tehir ve 
k61lerde bu ılalln mevcut 
bütln va11talarıadan lıllf a-
de ederek çahımaktadar. 

Koza fiatlan. 
Bu 111, Buraada koza f t

atları dlfer Jıllardaa daha 
iyidir. DODkü Buna piyasa· 
aı•tia kozalar 55, 72 ve 80 
kuruıtaa aatılmııtır. 

Neşriyat: 

Yıoi Adam 
Haftalık bu fikir ıa:seteal

aln 233 ncü ıay111 çıktı. 
fçerlıtade deferlt yazılar bu· 
lunan «Yeal Adam»ı lanı 
1• ederiz. 

Saym 10 kuruıtur . 

muhasebeleri ve ıermayeıl
nln yar111ndan f azlo11 devle 
le ald bulunan mtle11eaelerle, 
kontrolu devlete alt bulunan 
yerlerde çelııanlara da kan· 
un ç•rç•vHl içine al•ııtır. 

Ivrindinin 

Yeniceisağu ~öyundı bir 
kıdmı zarlı kaçırmak 

istedilır. 
lvrıodtal• Y enlcetıaiır 

k6yünde• Zeliha, Deflrme· 
ne bulclay Giütmele ıhler· 
ken eaklden beri Zellbada 
16z6 olduiu anlaıılan aynı 
kö,den Slley•an ve arka· 
daıı A.lamet, kadıaı Delir· 
meni• ininde yakalıyarak 
ıürlklemek ıurettle kaçır
mak tıtemıı laeler de, emel . 
lerlae mavaff ak olamamıı· 
lardır. Deltrmeade bulunan· 
lar lıldtaeyl jandarmaya ha· 
ber verdıklertaden her ıkt 

ıuçlu yakalanmııtır. 
.. 

Haklarında tuttukları ••
raklarlle bırhkte mlcidel 
umumlhie teıllm oluamut · 
lardır. 

RADYO 

-- AMIARA RADYOSU 
D11/go Uzunluğu: 

1648 •· 183 Kca. 120 Kn. 
T.A.Q.19.7••· 15195Kca. 20 Kvv. 
T.A.P.51,70.. 946~Kca. 20 Kn. 

2 1 6 939 · Çarşamba 
12.30 Prolram 12 J5 TOrk 

mOzıt& - Pl 1 J UO Me•-
lek•t aaat ayarı, ajanı •• me· 
teoroloj ı haberleri. 13 15-
14 Müzık (Karııık prolram 
- Pl) 19.00 Protrem 19 05 
MOzık (Meıocltler Pt. 19 15 
Tark mQz.jı ( fuıl be1etl) 
20 OJ Memleket saat a1arı, 
ve meteoroloji haberleri. 
20 15 Neıell pllklar - R. 

20.20 Tilrk mOsljl (Müıte
rek ve ıolo teıanat) 1 -
Rauf Yek ta - Evıç peırevl 
2 - Rauf Yekta - Eviç 
beıteal - Halkal zGlfl ıt
yahıa, 3 - Sallbattın Pı . 

aar - Eviç ıarkı-G6z yaı· 
!arınız, 4 - lıhalrVaraaın
Evtç ıarkı - kalbimde açılmıf 
5 - Bamea Şenin - Seılh 
ıarkı - Suoda lçıln 1areltD 
den aııkıo, 6 - Ahmet Ra · 
ılmla - Seglb ıarkı - BeoUD 
aen nemıta eJ dılber, 7 -
Ahmet Raalmln - Eviç laalk 
Uirkilıü--Şahı:aae gözler ı• · 
hane, 8 - Ahmet Raal111IP 
Eviç halk tlrküıii-Elved• 
doıt deli gönOI, 9 - Lem•· 
nlo Hıcazkir ıarkı - Peıı · 
belılde imtizaç elmlt teolll• 
10 - Oımaa Nıhadın- til" 
casklr ıarkı - Ellere uıı:ak· 
tan bak. 21.00 Konuıırı' 
21·15 Mi1ızlk (Opera ar1al•~ 
rı - Pi. 21.45 Haftall 
poıta kutuıu 22.00 Mü•llı 
(Koçak Orkestra - Şef: N•· 
cip Atkın) 1 - Kuttıcb ~ 
Macar marıı, 2 - Keler Be 
la-Ren aebrt kı1ılar10~:: 
J frled Valter-R01•-"" 
mal ıolo •e orkestra açl~ 
4 - Bela Vollıraf-ICalbl 
•ıkla dolu ( aiar valı ) 5-., 
Schleder- Dinle aıkln lı•~•. 
ne ı6yl6yor (Tanıo) 6-

1
k:) 

nı Tbler - Kukuk (P0 d• 
7 - Roberl Stolz~ Prat•' t 

10' alaçlar tekrar çiçek aÇt aı· 
8- Vıctor Aubert-G6b' o· 
iller reıml geçidi, 9 ı..•oo 
pold Maear fanteztıl. 23 •'t 
Son ajanı haberleri, -ıl~lfo 
eıham tabvlllt - k•23 ıO 
- nakut ltoraa11 (flat) yıJ 
MGzık (Cazband - ol· 
23.55 - 24 Yarı•kı P' 

r••· 
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BiR KA· 
RADENIZ 
PAKTI MI 

1 Yazarı: Edith Birca_n ___ _ 
Ankara bug6nlerde, ey

•anan ılya d partide Tlrk 
uaı•runun ebemmlJ•tl•t 161 
teren keılf bir ılJaıi faalt
Jet merkezi olm•ıhu. 

Romaaya Dıı BakaDı B 
Gafenko, ıoa mO:aakereler 
taaıhyaladaa bert tkln•I defa 
olarak Tlrklyeyl slJaret edi
yor. Yunanııtanıa Parlı El 
çlıl 8 . Pollttı Tilrk de•letly
le bir Alman ıtrkett ara11a 
dakl tbtlllfta hakemlik et· 
ıınek lzere TOrklyefe ıtt· 

ıını1t1r . Fakat kendıılnln •J 
rıca mlht• bir ılyaıl ••zt
fe almıı old•lu ı6yıenlyor 
M11ır Dıı ııler Bakanı ora · 
da beklenmektedır Nılaayet 
b&kametlne ıon •azıyet bak
lunda maı6mat •ermek ise· 
'• memleketlne ıttmıı olan 
Voa Papea, OçOz ittifakın 
•lcdı ıecıkmeal dolaytıl1le 
~lr t•Jl•r l&oparabı ltr mi 

Fi• dır• alelacele Aal&ara
Ja dlnmOıtar. 

e ... ,.betlerin tklıl hal
,.,. pek ziyade dOtOndOr 
llaektedıra Rom••Y• •e Mı 
•ır mtlme11ıher1nln ıayabat · 
lerı. 

DQa Stampa ı•zdeıı Ro 
•anyaya «Quo Vadıı?» Dı

,. ••r•yordu Ve bıszat keo 
cltııaı teakın için bu ı•ze 
teaıa anıherrlra 8. Gafen 
kooun Ankara bGkQmellDtn 
'f Irk - laıılız aalatmHı 
•trafıada tsallat tıteaıeye 
llttıtını ı6ylGyordu ltalya· 
•ıa ıayeal bu •nlaımayı 
8atlaan paktı tle telif kabul 
•tıınea ıtbl 16ıtHlp Balkan 
4.1ataotını dalıtmak •e Yu· 
10•la•yayı mlh•er de•ltle· 
; 111• batlamalır. oldalu ma• 
,._dur. 

it '•icat bal&lkatte,B. Gafea· 
0 Ankaradakl emektaıını 

'at. •Ya çekmek 161le dur · 
·~ 1 ft •uaaleketl•ln taldanın 
'1lı•ıalar lıtıkametlndekı t,, 

t truza muka•emetlnl art-
•r111a,1ı için Romen - T6rk 

~611••ebetlerlal 11kla1hrmak 
'" b k lla le •ı • bir t•J' dGıOnm•· 

le e ledır . ltalyanların Bal 
•ıaı.,d " dtlalc a 1 ID8DeYrHI tim· 

, Ballranlaran hegemon-
••ını 

Qa Cenup Sla Ti arına Yer 
lj:~: lıtthdaf etmek tedtr. 

lcatte hal yanın bir ara · 
(:1 •• 

bar lı •ıtaılyle icra edtcejl 
Ş eıe111onya . 

aı, h•dı K•radealzde ıabılı 
lıtı ... bGtGa de•latlerl karıı · 
lııtrı~ Jarcl1111 taahhldlertyla 
ll-.ı 1

' 10• '-•llıyacak olan 
c,1~·~•taaın tla ela lall •la· 
•ltdı tr Karade•I• paktı 

IS llautaıa•••rdlr 
ı.aı,, 

,,11 ' revlzyencululu ltal. 
laı111 llaalcaadlarıaıa baılıca 
ll\ı •t bolcta11 oldata için 
.. , Ja buna çok hıcldetle• · 

•• le 
''• b 0ıınbıaezoaa mlna · 
1931 ul11aalctadır Belki de 

"-11ıılt - 32 Haelerl•de, Yu· 
la.~ ••la Tllrklyeyl barsı-
•ttaı '" lçl11 ta •uıut ettlfl 
''-.''da, Ele deaız •nde He· 

~''••nı teılı etmek •e 
,,ı,,da bir takı• lmtl-

el4e •l••k ••kıa· 

dlyle buna benzer btr pr• 
je ortaya atmıı olduiunu 
batırlaJıiı için b6yle yap 
maktad1r. O samanlar Ro· 
ma Moıko•• ile iyi ıeçla 

dıtı için kendi rehberllll 
altında b6t6o Karadenı zll 

tiayletlerl blrarada tophya
cak bir bırllitn teıel&kGllnG 
pek iyi bir ••zarla 16recek
tl . HalkaDlartla Fra1>11z nO 
fuzlyle mOcaclele etmek için 
ondan lıtıf ade edecekti. 

Fakat bu pllnlarC:lan te· 
Ilı• dGıen Yunaalıtan •• 
TGrklye ondan habeulz it 
Ufak ettller •e Balkan Aa 
tanbnı hazırladılar Bu iti 
barla )'eni Karadeniz pıllıh 

proJ~ılnln onu endlıeye dG 
ılrmOt ohna1ında anlaıılmı· 
yacak bir nokta yoktur . 

Bununla beraber 8ulrarlı 
tanın b6yle bir anlaımaya 

lltlllalu ciddi meaeleler ıh 

dH ettlil ıtzlenemez Çin· 
ki Romanya Do\arucanın b'r 
par~aaını terk etmekle çok 
daha vahım olan Tranıtl 

••nya meaelealnta meyda
na çıkmaıına yol açmıı ol 
maktan korkar. Fılbalcıka 

revlzyoalarıo bQyOk tebltke 
ıt buradadır. Nerede baı\a 

dıkları malQmdur, fakat ne 
rede bıteceklerlol klmıe bıl 
mez 

Bundan baıka, belki Oo · 
ruc .-dan zıyade Bu ı garlltan 

Ete denızınde btr mahreç 
lıtamektedır Yunan arazlıl 
••• akı,. ayırmadan •• ,. 
daha kötOıl Türkl7e ale Yu 
aanlıtanın irtibatını keıme 

den bunu temin etmek mGm
küa cleilldır. Tlrk - Yu 
••• mOıterek hudutlu IH 
bu de•letlerln mOıtereken 

ıahıp olduklara mOdaf aa 
ku••etlalo eıa1lı bir uoıuru · 

dur .• 
La Republtque 

Strah jık adıl1r. 
.,Guamdan baılıyarak, Ça 

nakkale bofazı Ozertnden 
Alancl adalarına •e oradaa 
da ta Şimal denizine kadar 
yapılmakta olan detlıtkllkerln 
bepıl, tik ıtratejık yer al · 
•a tçtn yapılan mOcadele. 
Dl• heaOz bir k11mıdır. 

Uotnl k6rf eyi 6o0ode b•
lunan btr kaç yOz ada, ıırf 
ıtrat~j ık durumlar1 dolayı 

ıtJle bir çok defalar ılyatl 
bır yol oynamııtır. 

Çarlık RunHınıa bu ada 
lan lalktmlyetl altına bu· 
lundurmaktakt ıayeıl, ıe · 

rek lıYe~e ı•r•k 1890 tarı· 
bine katlar nlıbeten milli 
bir lıttkllle tabip olan Pıa. 
landtyaya karıı lıtGn bit 
durum temıa etmekten tba 
retti. 

Fakat, Kırım harluntıle, 

Ruı1a, Karadealz dona•m•· 
11aı kaybettikten ıonra, Bal · 
tık denızıadekt deniz kudre
ti de saafa ulradı. 18JÜ da, 
Aland adalarının en b6y0k· 
lerınden birinde Bomanund 
lıtthkamı ise, 16 afuatoı 
1854 tarihinde lnııltz 
Fra•1&• tlo•••••H tarafı•· 

TOaUILI 

Vugoslavyanın vaziyeti 
değişmiş görünmüyor. 

' :lcrge Sabattier (La Trlbııne des Natlons) 1 
"Yuıoıla v ~ral &'taıbı Pıenı 

Polua Beı llndekl .temaılarıo · 
dan ıonra Yuıoıla•yanın 

yazlyetl deilımıı 16rOomQ 
)Or. Ent, müzakereleri• ıo· 
aunda bir tebltl aeıredtldt 
Ye bu tebllidekl ı6zler ilk 
bakııta lnıana oldukça en 
dııe •erebilir Fakat an11tmı
yahm kı nlıanan ıonunda 

Japııan ltalyan Yuıoıla• 
mOzakerelerıoden ıonra net 
retltlea teblıide de ayaı ı•Y 
ler ıa1leom •ıt1. O resmi teb 
lıide de Yuıoıla•yanıa mıh. 

Yer devl~tlerl &le ııkı bir tı 
btrllit yapacalından babı• 

laouyordu. 
Reıml tebltllerden styade 

neticeye bakalım . 

B•ndan bir buçuk ay e• 
••l balyan ıut'!telerl, Yu 
ıoıla •yanın komlnlıtlık ale 
ybtarı . mı1aka ılrecell ve 
yakında bir Maceriıtan-Yu 
ı•ıla • ademi teca •iiz mtıakı 
l•zalanacalını yedi mahal 
le1e llln edıyorlardı. Bu 1111 
ltalyaoın haber verd•il ba 
anlaımadan btç ltlrl yapıl 

mıı defıl.tır. 8tlalııı, Mac&· 
rııtanla Yuıoıla•J• araıında 
bir •• 1.,.,. ıbttma lt, bu ala 
fçln menuubahı blle ol•ı 
yor Bu ıeratd dahıUnde, na 
ııl olur da mlb•erlD 1eal bir 
muvaf fakı yetinden hahHdl. 
lebılh? 

Yuıoıla• hOkQmetl bu 
tebhkelı komıularına kartı 
memnu• btr çehre 16ıtermek 
mecburlyetladadır ÇGnkG, 
Yuıoılawyanıa cefrafl •aat
yetı çok aesık . Hırntlar 

me1ele1ı b&ll halledtlaıemlt 

b•lunuyor. Sonra, •aaıyet 

leabı, Yugoılav k61li11QaOn 
ha1atı Almanya ile yaptılı 

eahıa bafh. 
Avrupeclakl ıki muarız 

ıurup lr.arı111ncla Yuıoıla•ya 

bu gOn buluadufu vasiyet 
ten kolayca kurtulabılırmı? 

Yuıoıla •Y• Arna•utlufua 
ltalya tarafıatlan ı11altnı fi 
lozofça btr ••zlyette ~abul 
etti dıye bizde hayret eden
ler oldu Tek baıına ltıra · 

kılmıı orta ku•vette bır hl· 
ı.amet bile, b6y6k komıula · 

nnın lsrarlarıaa, tazyllderlne 
aauka•emet edabtlır Haıyo 

ruz •• muka•emet etmeyin· 
ce •azıfealnl yapmadı dıyo-

ruz Halbuki, za•allı Çelıoı 
loHkya meaeleıtnde eltluiu 

dan zapt •e tamamı1Je tab· 
rlp edıldı. 

Bu mlaaıebetle ıunu da 
ka1dedellm ki, 1870 de bir 

aralık peyda olan •• .Sedon 
da• ıoara hem~• çekıhp ıı 
den bir zırhlı ftloıuatlaa 
farfıoazar edilecek olaru, 
F raa11& tloaa•ma11 kendini 
Itır daha Baltık .1-ısı..
s6eter••M• · 

FtalAadlpaaıa •• ita ada
ların eıkl ••htbl elan ineç, 
30 mart 1856 da yapılea 
Prtı muahedeıi•de, Ruıların 

bu allaları tekrar tabkım 

etmeleri huıuıanda btr ka· 
yıt koydurmala m~•affak 

oldu » 
Doyçe AlıemaJD• 

Sa1tuaı 

ı&bı vazıfcmlzt yapmayan 
bızız . 

O ha lde, ha11ateo müıktU 
•azlyetlerde bulunan mem 
leketlerl, 1&dece kendi lıttk 
llllerlnl muhafazaya dGıü · 

nllOrae, htze bir rakip HJ· 
mak doiru olur mu? Ztra, 
bls da her ıayden •••el la. 
zu• ola11, onların bu ıelrllde 
bareketlertdır. 

* Roma ile Berltnln, uıl 

•alcaatlarını pelr te tvt 61 
retmlyen doıtlulı perdeıı al 
tında ı tzlemeye çalıımalan 

•• ıebep, Balıradın tebdıd 
•e ııddetla elde edelemtye 
cellnl bılmalerldır 

Fakat, 1918 deki maflQp 
•• ıaılpler yeni bir umu•I 
harple kartı karııya ıeldık 
lert takdirde, Yuıoıla• mtl 
letl kendine dOıen rolO oy · 
namala ne kadar basıraa, 

b6yle bir thttllf a keadlıl ıe· 

bep olmak tçln de o kadar 
kaçıamaktadır 1914 harbi· 
alo mesullyetl Yuıoıla•yanın 
diye, pek keılp atmacuıaa 
•• mı tekrar olundu! 

Onun lçla, A•rupadakt 
bltOn htllc6metler fç lnde en 
fazla Belırad hCil&Qmetı, har· 
bı kola ylaıhrmıı •e1a har 
be lmll olmuı bir •aalyette 
kalmaktan korkmaktadır . Bu 
giln aldıfı •azlyet da buadan 
tlerl ıeltyor. . 

Fakat mlb•er de•letlerl 
nla bu ••&iyeli ı•Uıtlmale 
çahımaları herhalde daha 
iyi olacaktır Almanyanın •• 
balyanın, zafer borularının 
alzını elde ettikleri mu•ak
kat ıaylerle kapamaları 

m6mkilnclGr. Çinke tarihin 
•e cofrafyanın daimi ıeral 
tl•I def tıtlrmek be•llz ••la· 
rın elınde delil. 

Geçen ıln arkadaıımız 
Vladlmlrd Orme11on Fııaro 

•ıazeteılnde ııaret ettlfl ııbt. 
lg 14 temmuzunda Almanya 

0

Sırblıtaala doat ılbl hareket 
ediyordu; halbuki, A•uıtur 
ya ile btrleımtı, Sırhlıtanı 
Anupa bsrltH•adan ıllmert 
kararlaıtırmııtsr. 

ltter K.arajorıe••ç olıua 
lıter eski S1rblıtaolı baııt 

btr k&ylG, bunu herbaltle 
unutmamııtır Onlar, Arna
•utluk dallarında orduları· 

nıa nHıl bozguna ufradıfını 
da unutmuı deilllerdlr. ,, 

Andrı Moiuvamn otı rdu 
au koltuk. 

Fraaııa akademlılnde aza· 
larıa basıları iyi koltukta; 
bazıları fe•a koltukta olu· 
rur. Pa~ıtekl ln•ıUz blJlk 
elçlıl Erık Ftpı .. ,le ele 
mektetlb'. 

cFraaaas a•atle•l•I asa 
.. adaa A•tlr• Mor••• •1· 
kemmel bir keltak Mç 
mittir Çeakl onun oturdu
tu ••ltukta ller oturaa aza 
çok J•tar Fraa11z akada 
mlıl 1634 de kurulmuıtar; 
bu zama•daaberl Aatlre Mo 
ru•anın oturdutu koltutu 
1aloız dokuz akademi Aza 
11 ı11aı etmııttr. Akademi· 
deki koltuklarda• bazıları 
f••• 1abret kasaadırmııtar. 
V • bunlara 1834 ua beri 
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Alman gözile: 

Hayat sahası .. 
Al Oaa,·ue Saytung,4au 

Doyce w~ .. 
• • ? d ounıvetle taı&du edıyeruz . 

«Hayat ıahall nedıı ~ı' Bız de lnııltereye karıı •Y· 
belli kt, Freo11z Baınkıhl· •• ıuretle hareket etm•i• 

Q ba • 
n tu lf'çeo pazar ıBo d lmadeJIZ Bu m6na1ebetle 
Hltlfl <ceıpace vıtol» •• ıunu da teıblt edlJeruz ki, 

· eydlr ı. ı büıblt6o ayr1 bir f · Alma•yada bet al •metre 
ce y1tol» .. n k kt -Franıızlar1n «eapı karade l..v iti yat••• a 

lerl de Lord Haltfek11D Lort· dır; buna m•kabtl; ıarf iri· 
lar KamarHıDd• babıetttil taaJ• lmparatorlalu•dakl 
llayat ıalaa11 .... ıeıt•Je• bası bayat ıalaalaraaa alt 
farklı dar Zıra, Dalacltye bırçolıı rakamı laatarlatmals 

b h taleplerıaı k•· makıadl le, Kanada •e A9UI-• ayat ..... 
D ,e 11rar turalyada belaer kilometre 

bul ede..,eylı.» 1 y z l d d 6 
a hı&aaıa•tl kar•J• 1, e•• • 0 a • ' 

ederken, Brıt•D1 ... 1 k d 7 nOfuı 
tlalıfakı, C•nubl ,.. rı a • 

namına koauı•n • clo· 
118

bet etmelııte ol.tutunu 
«mılletlerln tıtıtıılllerlD d 

1 ek•· llaJd• lyorua. 
kunulmamak ıartlY 8 ' 1 A 1 ıılan bu bomboı yer· 

b ··- e· •• nomtk bayat •• aıı • ı~ın ler de klfl ıelmemlı ola· 
ıını yalnız , Al••0 Y il t k ki Almanlana a6mlr· 

... p• •I • ca • defli, tekmil ,.. yru l 1 1 de •••ela ılıte•I ile 
k bır al&k• ı • ı• er 

lerl ıçln ya •• •••k· laııUslertn teprakları ••r•· 
tedklk etmekt•J••• d aı•• ı•r••ıttr. e. yetm•••ı 
tedır ıtbl, tsrıtaaya polttakaı~, rlk· 

logılız Dıı Baka••· '
00 

.. k ıOmrlk taladıtlerıyl• Al. 
hafta lçt•de te llkklıl~ :: •anyaaın ekonomik laayat 
fııtırmıı buluouror. ' ıahaııaı claralt•ak, Al•&D 
yat Hhuıaın ehemmt1etıaı .a1ıet1ace bam malide kaJ· 
daha iyi takdir etmlf ye aakları•• ••r••Yl ıOçleıtlr· 
Brıtaaya hGlı.Qmet1•10• bu ••k, laattl tamamlyle 1•· 
meHleyl yalaıs Al•a•J• k&aııs bir hale setlrmek 
lçla defli, teklDll A•rup• l~I• elınclen ıeleal Japmıı· 
milletleri için teelklk etm~- tar. Banlar, ~lrer laaklkat· 

te lmade elclui••• 11' •· tir.• 
m•ıtır. Rıa b• tekllfl _... 

0 
t o 

Ç e n be r ~!.6~~~ !:.; ! .... 
•Almanya polttıka11•• ••• yorauauz ,a, blsl çeaberll· 

kelemek Yeya masur ıllt•r· lar elemek llsı•dal Tlblr 
kta 11· JOf 

mek ıçtn tlbır bulma •D l.l· pek •••la•• ol&iulu içi• 
kınh çekmes Bualard ltal,anlarla lıpaaJollar tla 

.ıayınea ti 
rloln eıkldlflnl • b l ılll•f a.tr ıv•tt• aJDI · 
derhal bir yealılDI •

1
.-;; zl taklide lta(laclalar. Çb· 

Ge9ea se•e Al••• mı ; ki alclaa•ıror .. k, ltalJ• •• 
tahkir •• taz1tk ıdlllJ•' :~. lıpa•ra t.ırer 1ara• atlatlar 
•Sldetlı karlleılerı••::c1:tll •• ealara aaaak alsalar .--
damına lreıah111!• b 11 IJerllyeblllr· 
kadeııer kurtarıhaea •I • Buuala IMraber bizde •• 

etti. Bu l d 1 ıer icat etmek ıeaP Ş •ı t•ıtltered• •••et • am ara 
hayat ıahHı eld•· 

1
•, Pr•t•totla ltal••ak ••e-

l J t • k 
lallha11a «çemlter ••• I Lurtyetlnde kal•ılar. ÇI• 1 z l•• •. • biri kallaaıhyor. 0 

1 proteıtolaraadaa Itır t•Jl•r 
ııltere Ye oaual• birlik o •• laud•du aıaaal& •• blıal 
P'ranıa bavaııshkt•• bo~~ alyet ıabl~I ada•ları t••· 
l k d .. 1,. har••• 8 C 
an, J'• 1• •• T Ilı Al· vır edecektir. . ••rs .. 

edemlyecek ola••••• k ııtl· Boaa•t dl•, Haa clıt itleri 
manyayı çemberlem• 

4 
komlıro•• laanr•M tıl•

yorlar. Bir lece BerllD ekY- mittir ki: 
il tlertal er• LI L ı • let atlamları mi • el tlı Çeaberlemek t•• I••• D •• 

kunç bir kompleou• teb 1 bahıedebllıcek ltlr millet 
altında bulunduklara••_. ~e •• , .. 0 da Fra•aadır Fakat 
barp patladıl• tak lr • f ranıanın ılJaMtl dellt•• · 

t ek tıtlJ•r k yacalını ikna e rD bakı· yer. O klm .. JI tehdit etme 
lar. Bazı ı•hadetler; izi DIJetlade deltltlar. Bitin 
lacak olurl8, iti• ~d J d mılletlerlD haldarana blzm•t 

ık •• ••• • v 
Alman ba ıDın etmek arz•ıua•a•ır· • 
t el Ç" kO usu• za· 

o maıı ar. uD 1 ıakla· Anupada bit bir beı••••· 
man ondaa her ıe~d Bir fa tlaYHı•d• delllclır. Ye· 

mak •OmkDnf kdl •,•,•. ırkarıı gloe hedefi A•rupa ıulbu · 
mOtefekkır ı r e d 

d mitti Bunu• nun mlbafazaaı ır ,, 
ateı edilemez e ' b ıla · 
ııbı dilayanıa oltOn gümrük Hakikat ıudur ki fz m 
muhafızları baıı haberlerin ••r devletlerinin kendfUerl•~ 

l b .61 ya çalııt.kları ıpe• 
bududu aımaeıaa mani 0 • a. ama ı ı ııllla 

il ......... tım. 
maslar F .. a•eaaıa kallunma- ya • tımal• plı-
11 lhnla 6te•t•d• ••çhul tçıa t.OtOa •da~r• 200 00 de• 

1 1 ,.,..,,u. Ş•• •••• 
deiddır. osıjtereDID •• ,,~ f 1 •ltecl sHmlttlr 1111 • 
1 fları tıla ora•a •• a • ' 
erı •e maara (5oau d6rd0ncl MJfatla) 

!-------------------------,. ...................... ~ 
o• •ek ıs 1ır•I kiti ot•r•Df · 1 O G R E T M ( N i 
tur.» 

Aadre Mor11vaaıa lroltu 
tunu •ı•al ed•n 30 - .fO 
ıe•• akademi lzuı eluJor 
ki bu bir rekerdur. Ondan 
IO~ra 11,81ıyle dik dl f ran 

-e •eaeral v.,,.n. 
aeıa ,. • 
dın oturdutu koltuklar 
ufurludur Geaeralla koltu 
tunda oturanlar 27 H•• 
akade•I au11 olarlar. 

i OIULU 1 
.1 S E R G f S f i • • • • • • • • • • : BiR HAFTA M0DDETLE : 
• • 
: ZIY ARETCILERE AÇIK : 
• • 1 BULUNDURUL~CAK.TJR : 

'-················ .. ····.; 
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T ayare ianesi 
kaldırıldı. 

( Baıtarafı birinci ıayfada) 
lerl de tatmin etmlftlr. 

Altın, pldtin 
ve giimiif 
hakkındaki 

1 Satıhk ekin mağazası 
vekiral ık kArgir dükkan 

Mut 1aebunı Hakkı Kı· 
lıçofl• tarafındaa •erlllp 
Gurup ruznam t:ılae dabtl 
b11luaaa ve mulate•lyatı ltt· 

bartle bir kaç veklletl 
alllrHl.r eden talulrla tak
rir ıehllıtt tarafıadan lzabı · 
nı mlteaklp m6aakereıtne 

baıla•mıı •e ıuallerdea Ta
y ere Cemı1ett•• taalluk eden 
fıkra, llu lluı•ıta ıôz alan 
miteatltltt laattpler tarafın· 

claa mlaakaıa edllmtıttr. 

Takrir ıahtbt tle blrltkte 
ıöz alaa .leferlt arlratlaılara 
Hava Kurumu Baıkanı 
$Dini Koçak taraf ıa-
daa l:urwm aamına ce•ap· 
lar vertl•lt •e nihayet kur
ılye ıel .. Maliye Vektlt Fu· 
at Afrah lalk6met namıaa 
beyanatta bulan111t hazlraa 
a yıatiaa ltlbarea mal11ulltı 
aniye faned namı alt.ada 
ıtmdlye kadar Ha•a Kurumu 
tçta mGıtal11lllerdea alıDmak 

ta bul•naa laneala kaldml. 
mıı oldufu ıtltı tarare pı-

J'••ıeıuaua da hlk6metçe 
bua«laa b6yle Merkez lan· 

ka11 tarafında• tdareıi der · 
plf eıill«l tftal •• buaa mi· 
tedalr kaaua llylhaaınıa 

hır lıa~ al•• kadar llytlk 
Millet MeelMala mlHke
rHlae ars edlleceflnl btl
dtrmlıUr. 

Gurup Maliye Veklllaln 
l.u beyanatını tanl1t et•tı · 
tir. 

V aktln ıeclkm .. ıoe blaa
eu Haklu Kılıçoflunun 

talulrlala dlfer lr111mlarının 
mlzalrereıl ıelecelr rusaa · 

••1• lıurakılarak rlyaHtce 
aelHye allı.ayet ••rtlmtıttr. 

Rık~m yıpllmısı ıını~i
. lın tı~~I müstıbzırf ır. 

Sıhhat •• içtimaı Mua••
••t vekllett, lıpeDçl1arl •• 
tabltt mlıtalıazarlar kanunu 
mihtahzarların rekllmlarını 

tal.dit etmtı eldufu halde 
itası müıtalasarlar içi• reli · 
ıt ıuzel reklam yapılclliıoı 

ıörmiiı . tekmi l miiatabzar 
rekllmlarının yeniden teclkl 
ke tabi httulmaııaı lcarar
laıtırmııtır. Dtı ve HÇ tu 
•elettnde kullaoılan müıtah 

aarlar mlhtHaa elmak ise· 
re diler mGıtalazarlar için 

V ekltetçe evvelce •erile• mi 
ea.adelerla hGk•il kaldmlmıı 
ve rekllm iti• yeatdea mil 
Hade alıamaaı ıart lıoıul· 

muıtur . Mlıtalılzar ıahtplerl 

hu ay IODUD& kadar •ıelı 

kararname. 
(Baıtarafl lttrlacl ıayfacla) 

karmak lıtedıklerl kıymetli 
madealerden aaamul zlyaet 
etyaaı içtima l me•kllerlne 
nazara o fazla buluodufu 
tak dır de f a:&laı•oıo ıhrac••• 
müıaade edtlmlyec•i• rıht 

yapılan tahkikat netlceıtnde 
kaçalıçıhlr kaeıtları tabaldıulır 
eclene baldarıada takibat 
icra edilir. 

Madd• 3 - 30 6 939 f'a 
rlla •• 1715 ıayıh kanun 
hükümlerine it6r• yapılacak 
muameleler l!tu karar bülr.
mlDdea müıteeaadır . 

Son madde ile kıymetli 
matlenlerla dalatldelcı ••ht 
ları tamamen ıerbeat laıra · 
kılmaktachr. E•••lce yalnız 
Merkez Baakaıı taraf ındaa 
eatılaa altın ve emıalı •• 
denler buaclan ıoara berlru 
tarafıa.lao htç btr kayda tl· 
bı tutulmada• Hhlıp alına · 

bilecektir. 

Çenber 
aiyaaeti. 
(Baıtarafı lçlaeG ıa1f ada) 

erlerlde 500 miktarda •Dla. 
rı takıp etmektedir. Berard. 
Jerdaaa anlaımaları Y•lıında 
tamamen tatblk ıedtlınit 
olacaklar Ruıya tle mGzalıe
re mi ediyoruz. Btze bu hu 
ıuıta ıerzenlt edecek biri · 
•area bu, her halde So•yet· 
lerle dalma mOzakereclen 
ıert durmamıı ola• Alman
ya deitldır . Eıaeen Franu
nı• So•yetler •• Polonya He 
m&aaaebetlert, B. Rıbbıntre 
p•• Parlıte laa&aladılı Fra• 
11z Al•an lteyanna11ıeılade 
kaetea malafus bıralrılmııtır . • 

dakr ıartlar dahilinde Sıb 
hat •• lçUmal Muu·eaet 1 

V eklletfae mlraeaat edecek-
ler •• mutaade alacaklar 
dır . 

Reçete ile ıatılmaıına lzta 
vertlea tıltbt mGıtaa.zarlaran 
reklamları yalaı• tıbbı •ec 
mualarla yapılacaktar. 

Reçeteli •e reçeteılz .. tı 

laa müıtaluıarlarıD kullaaı l 
muı mu•afık olan 
rabataızlıklarla ruhıatname 
tarih ve aumaralanndan 
ltaıka buıuılar :ı t luedllmt 
yecek •e reıimlt rekll11alar 
yapılm•yaeaktar · 

V ekllettea mlıaade aha . 
mıı 11Clmuaeler harlctacle 
rekllm yapanlar hakkl'nda 
kanuaa .-öre takibat yapıla. 

caktır. 

Mibtahzarlar içi• rac:l,e 
ve ılnema vuıt•ılyle rek. 
llm yapılmuı yaeaktır . 

Balıkesir Askerlik 
Şubesi Başk~nlığından: 
1 - Yedek ıulta1 yettıecek kadar eku1an kııa hiz

metlilerden 334 dojumlu •• bunlarla •••mele ıörea da· 
laa •ıkt doiumlulardaa aakerllll•I yapmamıt ylluelı, llee 
Ye lfretmen ekul• tahıllı ılrmiiı •• ellade orta ehllyet
nameıl buluaanlar 1 temmus 939 da yedek ıubay olnı 

luac:la llulunmak ~bere ... 11 eluaacaklardır. 

2 - Muhacir olupta memleketlertndekl tal11tllerl bu 
ıierecede olaalardan ve bu ıeraltt baııı buluaaalar •• •" 
olunacalılartlır . 

3 - Bt1 ıeraltl lıaata •ualllm •• memurlar da ıeırk ec:ll · 
lecelderdlr. Nlfuı etııdaalartle •• iki foteirafla birlikte 
21 haalraa·939 çarea•ba ılaiae kadar Ş•lteye mlracaat· 
.,. ııa •• ı .... ,. 

Sal&battln maJaallealade MalmOtlilrOsade biraderlere 
ald ekıa maiazaaı aamil• dart anbar ve maa ıaloa •• dıı 
ba hçeıl ıa tılı k tır . 

Bunda• lıtaıka 2ablre pazarı karıma da klrılr mantf a
t ura maiazaıı da kiraya •erıl.cell•tlen tallplerf D her ıl• 
Malmndlrlzade Raalaıe müracaatları 

Balıkesir Belediye 
Reisliğinden: 

Çay dereıl•cle ya19tarılacak lıanaltaaıyoaua lıtlrJncl -400 
••lrellk kıımıaa alt .-rılecek prefll •• tıtllıramele ılre 
•••cut keıtf •e ıartaameıl mudlıttace 16 6 -939 tartlatadea 
ltlbarea 15 ıl• •6ddetle açık ekıtlt•lre koaulmuıt•r . 

ihale 5 7.939 tarllalne teıadOf eciea çarıamba ılat ıa
at 15 de Beletltye encAmenl•do yapdaaaktır. 

D6rt yGs ••treltk miktarını• bedeli keıft 4300 ltra 
dır . 

Y atmlacak temlaat miktarı (322) lira 50 k.,uıt•r. 
Taltplert• •• fasla a1al6mat al•ak lıtırealerfn Beledi· 

J•J• mlracaatları illa oluawr. 
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Balıkesir belediye 
. Reisliğinden: 1 

Çaydereıla de yaptırılacak kaDaltzaıyoaan 2 net .COO 
metreltk luımıaa alt vutleeek preftl ve tıtllramete ılre 
menut ketlf ve ıartnameel muclblaH 16-6 939 tarllataden 
itibaren 15 rin müddetle açık ekıllt•lye koa•lmuı 
har . 

ihale 5 7-939 tuilaln• teMtlif eden ~arıamha 16n6 ıa· 
at 15 de Belediye .. cımentade yapılaeaktır. 

Dcbt ytz metrelik miktarını• lteıielt lreıfl 4300 lıra 
dar. 

Yatırılacak teminat miktarı 122 lira 50 kuruıtur. 
Taltplertn •e fazla maliim•t almak tıtlyenlerln Bel•dl 

yeye müracaatları tlln olunur. 

.. 
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-------------------------------------8a1 ık esir Belediye 
Reisliğinden: 

Ktlo: CIDıl: 

3650 Yulaf 
2672 Arpa 
4559 Kuru ot 
5237 Sama• 

ıo Tuz 

Yukarada yasllı beı lıalem mabıulitı hay•aalye ıart· 
aamHt mucibince 16 6·1Jt tarıhtaden itibaren 15 ıoa 
müddetle açık ekılltme1e keoulmuıtur. 

haale 5 7 939 t1Ulhtne teıad6f etlea ~arı••'-• ılal 
ıaat 15 de lteledtye enciimeatncle yapılacektır. 

Taliplerin •• fazla maltamat almak lıUyealerln Beleclt
yeye mlracaatlara tll• olunur. 

-4 - l - JS8 

Doğuın ve çocuk bakıın 
evi k(iy ebe nıektebinden: 
Muhammea Kly ebe cı .. ı: 
bede it: Deiumevl •ektehı : Yeküau 
Lira K.r. 3JOO 

2025 Oll 6000 2200 5500 kilo IC.oyua eti 
1350 oo 9900 15000 • Ekmek 

(b1rtaet) 
570 00 1400 JOO 5700 • Saıt 

288 00 2200 200 2400 • Yofurt 
690 00 900 1400 2308 • Pirinç 
900 00 500 400 900 • Sadeyai 
760 00 36Co 4003 7600 )) Taze Hbze 
120 00 500 500 ı coo • Kuru ıebze 

Dofume•l tle ka, ebe mekteblnfD ~ t39 yılı ihtiyacı 

olup yukarda ıöıtertlea maddeler açık ekıdtme ile thal~ 

olunacaktır. Ekıiltme, 6 · 7 - 939 perıembe ı&nO ıaat 10 
da dofume•lnde Y•1tılacaktır. 

lıteklllerln miiaakaM ıualnden iace ıartaamelerl ılr· 
mek ve lttlralr. etmek il•ere dofume•I•• mtraaaat et 
•elert tll• eluaur. 
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Balıkesir .i\skerlik 
Şııbesi Başkanlığından: 
Mu•asaaf ı. .. ap muamele memu!u yetlıttrtl•ek 6zere 

tlaUyat ıubaylajı11ı yapmıı olanlardan Y•t• 32 clea faz
la olmamak: üzere tateldtlert11 kalt•l ıartlarıaı ılr••" fite· 

re Ş1ı1lteye •lraeaatlara illa el•D•r . 

Balıkesir inhisarlar 
Başınüdürlüğünden: 

1 - Y a1t1l•cak tı: lohtıarlar Baımldürliet lıtt•aaı••• 
IDiiadekl ihata du•arıaıa demir par .. klık ve kapılartle 

laımGdtlrJyet l.lnHıaı• pncere ve kapalarınm •• laımti -
tllrlllı: etlaıınıa yallı boya ile lteraa1Da11 

llaata d••Htle Baım6dlrlyet lıtıaaııaın hartç •• tlaı.dı~ 
ata laadaDaıuhr. 

2 - Şartnameıt latm6d6rlyet blaa11nda idare ••l• · 
•etil aezdtadecitr. 

Meaai ıaatlerl zarfında ı.er ıla ıörülebtltr. 
3 - Pazarlık 26 - 6 - 9S9 pazartesi ıünG ıaat 1 S de 

Baımldirlyette mlteıekktl keml17oa lıluauruada ya,1lacak
tır. 

4 - Keı'f Htlell 657 hra 63 k'aruıhu. 
J - Muvakkat t••laat 49 lira 35 kur•ıtur. 
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Balıkesir Askeri Satın 
Alnıa Koınisy()Dundan: 
1 - ICor a1kerl haıtabaneılnl• bir eeaeltk llat11açları 

ola• 14 tea koJ•• eti kapalı zarfla ekılltmeye kanulm•ı
tur. 

2 Tahmla edilen iedell 6SCO llratiır . 
3 M••akkat temlaatı 472 lıra 50 lruruıtur. 
4 ihale 28 6·939 çarıa•ba ıüal ıaat 11 tle Ba· 

lıkeılr Kor Satın Alma Komlıyoau btaaeında yapılacaktır. 
5 Enaf •e tartları her ıla komlıyoacla 16rllebl· 

ltr. 
6 Tallplerta belli belıeler •• •uvakkat temtoatla · 

rıaı ha •l teklif mektuplarını (poıtaıia Yalıt reclkmeler m•· 
teber «lellldır .) llaale Hattadea ea ı•ç htr ıaat •••eline 
katlar kemlıyoaa malcbua mukabilinde teıltm et•elerl il· 
•umu illa oluaur. 
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Balıkesir Askeri Satın 
Alına Konıisyonıından: 
1 - Balıkeıtr lttrlılderlnla btr ıeneltls ihtiyaçları ela• 

100 ton kuru ot lıapah sarfla eluıltmeye lıonulmuıt•r. 
2 - Tahmin edılen betlelt 6000 liradır . 

3 - Muvakkat teml•ah 410 hradar. 
4 . - llaale 3 7 939 pazarteat ıln6 ıaat l 1 de Bahlce

ılr Kor Satı• Alma Kemtıyonu ttıaaeıada yapılacaktır. 
1 - EvHf •• ıartları her ıl• koml11011cia ılrGleltlllr. 
6 - Talipleri• belit lıtelreler •• •u•alıkat te•l•atla· · 

n•ı ha•I teklif mektuplarıaı ılaale aaatlndea •• ı~ a,ır 

ıaat e••eltae kadar makbus •ulıabllı teıllm •l•elorl il· 
•umu illa olunur. (Poıtadalcl rectlcmeler m•telter tieltl
dtr.) 
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Balıkesir Askeri Satın 
Alına Komisyonıından: 
1 - Bahkealr bfrllklerlata bJr ıenellk tbtlra~ları 

elaa 33 toa aa4ie yalı kapalı zarfla elretltmeye koo11l' 
muıtur. 

2 - Tahmta edtlen bedelt 34650 hradır . 
3 - Mu•ak"at temınah 2396 lira 75 kuruıtur . 

ı L · 0 r 
4 hale • -7 939 ıala ıünO ıaat l l de BalılıHlr " 

Sat~n Alma Komlıyeau bınuında J'•pılacaktır . 
5 - Enaf H ıartlar laer ılln komlıyoada (lıtanbd(' 

da, Aakara M.M. V.L V. imlrltil Saha Al•• Komtı1•• • 
larınıia 16,Glebtltr. 

1 - Talıplerla belli belıeler •• mu•akkat temtaatl• ' 
rını ha•I teklif •elrtaplarını llıaa l e ıaattaden ea ı•Ç t.tr 

Hat e••eltae kadar komlıyona makitua m•kaltılt teıll"' 
etmeleri llsumu illa elunur. (Peıtada vaki ıectk111•1'' 
muteber ıieflltltr .) 

~--------------------------·~ 
Balıkesir i\skeri Satııı 

J\lma Komi8yontın·dafl: 
1 - Baadırm'a lttrltlderlDID thtlyaçluı olan 9400 asıl' 

aatle Y•lı ka,alı sarfla ekıtltm•1• koaulmuıtur. 
2 - Tahml• edllea laedell 1870 liradır . 
3 - Mu•akkat temtaatı 740 ltra 25 kuruıtur . 

11
, . 

4 - ihale 3 · 7 931 pasarteıl ılal Mat l 5 .le f4ah 
ılr Kor Satın Alma Komlıyonu blaHıntla 1apılacaktır 

11
, 

5 - Inaf Te ıartlar herıl• komtıyoada ıörll•bl &I'. 
6 - Taliplerin belli belıelerl ve mwvakkat teosto• ~ıı 

rını ha Yf teklif mektu11larıa1 llıaale H&tladea •• •• ~ U-' 
l t•' Hat e•vellae kadar komlıyona makltuz mulırabt 1 111 

etmeleri lüzamu tlln el•nur. (Peatada •akl ı••111"' 
•ute\ter deilld tr ) 


