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Hitler Macaris· 
• 

tanı reımen zı-

ya~et edecek. 

A. Hltl•r 
leta•bul, 22 - Daıl1 lkı· 

pr•• ıant..a , •• 1, 0 ,: Hıt· 
lerl•, 1a• ıo•l•r .. • tletru 
Ma .. rtıtaaı re•••• zl1aret 
edecell lttltltrtl••ktedtr· Ge· 
~enlerde Alma• Dahtltr• 
Nasıra Dr. Frtck ile ıtslt ,.. 
Ilı t .. kılltı •• pr•p•laau 
memurlar1aıa Mıc1rlıta• 
MJahatlerl ini slraretle all 
kadar ılrllmektedlr · 
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Son denizaltı flc\,lan münassbetile ileri süıülen bir tikir: 

Denizal ı kaza a ı ı 

nasıl önlem li? 
Yazarı: A. \ . Aleksander 
1 ngillue Bahriye Birinci Lordu 

«Thellı dealzaltı ıemlılnla 

feci lk•betı, bnton mlllell 

te•ıOrlere ee•k etmlt bulu
nu1or. Bu kasa tle bflyGk 
harptea ıonra b6y'1k dev 
letlerde 20 mubtehf yerde 
•ukua ıelen deatzaltı kaza 
larında hellk olao IDHDla
rın aayııı 700 G bulmakta 
-du. 

lıter arz cazlbeılae mu 
baiaf 1t1arak ha va da uçıun, 

iller denl•la dibine ılrlp 

ıaatlerce kal11a, laıaalar ta
biat kaa11alarıaa muhalif 
laareket ettikleri zamaa, de 
•••lı bir ıurette, bir takım 
tebllkelere maruz kalacalda 
raaı tlalma heıalta katmalı

dırlar. 

Fakat fea •• teknik bu
ıla, o katlar llerlemlt, kl
f aretlt bir bal almıttır ki 
•uhteltf mllletletln deals 
ve hava kun·etlerlndekı bO 
Ula va11talara ıenlt 61çüde 
itimat etmek, ıGvenmek ca· 
izdir. 

Buauala beralter, tabiat 
-saman, zaman kendi dedl
llal yapmakta• ıert kalma
dı. 

1930 Seneıtnde ben, b6 · 
ti• 4enlzalh ıemllerlmlze 
Davlı kaçma lletlnl verdi · 
il• uman, bu ıemllerde 
artık laıaa •a1latı olmaaı 
llatlmallnln eıaılı bir ıurette 
lala• ıeçllmlt oldufuna ka 
•• 1111 •• 

Aradan k11a bir mOddet 
ıeçtlkten sonra bu cihaz, 
t1k defa olarak Poaeldooun 
Çıa sutaranda battalı zaman 
kullanılmıth. 

mak demek, fnaaoların lu · 
zağıu elzın dojru giden 
tarla fareleri meozıleılae 
ladırtlmeat demek def ıl
dıi . 

Bundan batlıa ,ok ıirat 
lt destroyeri r yapıldıktan 
ıonra, denlultı ıemtlerlnfa 
bir ealdırranlık ıılllu olarak 
haiz buluDduiu kıymeti tle 
ekıtltm•ıttr. 

Thetlı f aclaıına reliace: 
Benim fikrimce baı amlral
hfı derhal ba aaHeleJI t•d· 
ktk edecek bir tahkik mab. 
kemul kurmah ve bu mab · 
kemenln f aalt1et1 h•rkeıln 
ıözG önOade, açıkta cere
yaa etmelidir. 

Benim f•krlmce f aclada 
llea denizcilerin •• ıl•llle
rln aile •e akrabaları•• ve 
bntaa mıllete elde edebıle
oek b6Ulo maldmahn •e 
tahkikat neticelerinin ıara · 
batle baltlırılmeıt mllll men
f eat iktizasındandır. 

Daha sonra · her ne kadar 
Thetlı, benOz müteablaıttea 
tamamf yle teıltm ahnmamıt 
lıe de bat amlrallıfın biy. 
le bir kaHD&n bir daha ••· 
kuuna 6nlt1ecek tedbirleri 
derhal alma11 llzımdtr 

Bu türlO ıemflerla teıllmt 
fçtn böyle mahzurlu tecrCl . 
belerdea de H kıamak ıe
rektlr. 

Her ne kadar Tbetııdekl 
tnıanlaran ha1atıaı kurtar
mak için tahllılye ıemllerl 

derhal kaza yerine ıldtp 

•arku•vetlerlyle çalıt111ıt· 
lana da, acaba gemiyi yu . 
karıya çekebtlmek lçia aynı 
zamanda bir kat vlacla bir· 
den kulla•ılmuı dGıtıaClle
mez mlydl?. 

Sonra, normal olarak 

TORUILI 

30 Bin frank
lık bir ger

danlık. 
Fraaaada Sen Mazartde 

oturan bir genç on ı nelik 
bir ıhtızarden ıonra 300 000 
frank kıym tindeki g rdaa
lıiına kavuımuıtur. V aka 
ıudur: 

1928 Seaealnde M6sJ6 
Gıllolln ııminde bir zat Rı· 
on civarında Aaclı:eı fabrt 
kalarında t•f elarak çalıt· 
maldadar. M611ö Gtllottnln 
Ahmet tımlnde Arap bir 
yardımcm da vardır. Btr 
ıtl• Ahmet M6ıyl G6Uotlae 
bir ıerdanlık vererek: 

- Bunu kltGk kızına he· 
dl1e ediyorum, demlttl. 
M6ıyl Gıllotln de ıerdaa· 

lıtı celtlae yerlettlrerek eve 
ıelmlt, karmaa teetlm et -
mitti Karm ıerdaahlı 1&n· 
dıfın btr ld~teılne bırakmıt 
•e ara4aa aeaeler ıeçmlt. 
alha1et 1934 •••Hinde Mlı· 
JI Gılletln alleal ·Sea Naza. 
rl1• yerletmltlerdl. Bu nakil 
mlaaHbettyle •atlam Gll!e
tla ıerdanhiı bulmut •e ko 
ca11na: 

- Kızımız b~nGz pek ki· 
çGk, bunu ben taka1ım . 

Demlı, fakat ıerdanhiın 

~Qyllk ıelmesl Ozerlne Ma · 
dam Fıllotla bir kaç inciyi 
çıkartmak lzere ıerdanlılı 

bir kuyumcuya 16UhmOtı 

ntha1et it pazarhla dikil 
mtı,ku1umcu ıerdaalıia 300 
frank vermlt, btllhare ku 
yumeu bir müteba111ıla 16 
rOt•eie alrmlt, bir ıenun

cusu Ja ıertlanhtı• it bin 
tleial, otuz bin frank cleie -
rinde ol dulunu ltıldırmf; bu· 
nun Ozerlne kuyumcu orta
dan kaybolmuıtu. Pollı tah· 
klkatı netlceelnde elde edt 
lea ıerdaohiın bet sene ıü 
ren uzua bir tahkikattan 
ıonra nihayet meırii Hhlbl 
olan Matmazel Gtllotln• la 
deıt kararlaıanthr. 

Sen Nasul lıtlatak blkl· 
mi 30 bin frank kıymetin· 
deki ı•rdanlılı matmaHI 
Cıllottnln bo1nuna bizzat ta
kacaktır. 

Orada cllaaz, tam mu•af • 
fakl1etle ••slfeılnl ıchmOı, 
aoara 193l Haeılnde M. 2. 
dealsalt111 Pertlynd açıkla

rmda battalı 31eman de ge· 
ne •J•ı i ,letle ıomlde bulu· 
aaalar tamaml1le kurtarıl· 

mıttı· 

içinde 53 kiti bulunması il. 
zım gelea bir dealzaltının 

1 
tecrübe dalıtıada 103 klıt 
buluomHİ da ayrıca hayret :---,--------

Buılln bu facladtn ıonra 
1930 Hneelodeklnden çok 
daha fazla olarak, bGtGa 
dlnya milletlerinin denizat 
ta ı•mlıtal bir harp ılli.bı 

hahnde kullaamaktan •a•
ıeçmelerl arauıuou duyufo 
rum. Bu ıemtlerln me•cu · 
dıyet1nl mtldafaa edenler, 
bunun bir uldırıanlık de· 
fil, bir müdafaa ılllhı oldu
iun u ı6zlerler. Halbuki 
1914 - 18 tecrab .. ı deni · 
zaltı ıemtlerloln eabll mu· 
bafazuında pek o kadar 
faydalı elmadıiını fıtiat et· 
mittir. 

Ôte taraftan, bu remtle
rln Almanlu tarafına ttca 
ret ıemllerl aleyhinde 'ul 
lanılma11 denizaltıların en 
k6Ui ıekllde nldırıanlık ıl 
llbı oldufuau da meydana 

. koymuttur. 
J 9JO da Londrada topla 

aan deniz koaferan11ndalrl 
deleıelere 4e ıGyledlğlm gl· 
bl, denizciler korkak defli 
dlrler; onlar her zaman ha · 
yatlaranı teh1tkeye ko1ar, 
b61lece hepimizin hayranlı· 
lını keadl Ozerlerlnde top · 
larlar. 
Fakıt milli vaslfe1ı 1••· 

edilecek bir noktadır. 
Nıha1et, bakukl bakımdan, 

ıemlolo daha mOteahhttten 
tamamtyle ve re~men teı· 

ltm alınmamıı olmaıı, kaza 
1a kurban ıtdenlerln atle 
ve akrabalarına tam bir 
tazminat verllmeatae mani 
olamaz. 
Uınumi bfr tahktk meıh 

kemeıl ile birlikte en ıon 

olarak 161ledlflm bu nokta, 
meeele hakkında parllmen 
toya •erilecek olan be1az 
kitapta ehemmiyetli ve et· 
raflı bir surette nasarı dtk· 
kate alınmalıdır . 

Taymls ne diyor 
Thettı faciası hakkında 

Itır baımakale yazan Ta1 · 
mlı ıazeteel dl1or ki: 

«Bu kazanın ıebebl hemen 
tebklk edilip meydana çıka· 

rılmılı, declzcthk •• mü· 
bendlııllk bılılıt, bir dab.a 
b6yle bir f aclanın •ukua 
ıelmemesl yolunda tedbirler 
almak için 11f rber edilme 
ildir. Bundan b61le her ban 
ıt bir kusur ve nokean yG · 
züadeo btr takım fnN.nların 
hayatı kaybolmalıdır. 

Vukua ,.tlltfı olaa kaza-

ya çare bulmak gemi yapı· 
cılarının da, denizcilerin de 
iktidarı dıtında bulunuyor. 
Fak at f acla bCUOn lmpara· 
torlukta lnıani btr lzttrap 
u1aatiırmııt1r. Bu arada 
kendlıl de geçenlerde bir 
clenlzalh ka1betmlt olan 
Birlettk Ametlkadan ve Av . 
rupanın ıalr büyGk devlet · 
lerlndın ' relen tee11Qr duy. 
gularınm aamlml1etraden 
bit ldmae ıüphe edemez. 
Gene bu kaza mfinaeebetly· 
le HJahatta bulunan Kral 
ve Kraliçenin ve lngllterede 
buluna• Ana Kraliçe MarJ
ala tee110r •• taziye mesaj 
ları .la hlkümdularımıımı 

tebaalarına karJı ne kadar 
a\lkalı ve hlıll olduklarını 

. ı6ıtermlftlr 
Herhalde tU bıtkaç gGn 

içinde mll1onlarca lneanıD, 

eHertnden hiç bcr tef ıel · 
mıyerek, kurtulut ümdlyle 
belılemelerl çok çetin bir 
tep olmuıtur. 

Belediye relıl tarafından 
açılan iane def terine bir 
çolclarının tıtırakı1Ie, bu va · 
ka kurbanlarının ailelerine 
ı••lt 61çlde yardım Japıh • 
calını umuyoruz.» 

•=========================================!~ 

\$E iR HABERLERi 
m'=============================================ı{ml 

111ıoku1 öğret- ı Bir köyde· üç ardeş 
menleri umumi b• d ·· ıd *" d cıa I 

muvazeneye ır a amı o ur u er. 
alınacat.. · 

Vd&yet ldarel huıuıly• 
bOdceılnden maaı alaa ilk 

okul 6iretme•lerlnla de hu 
ıuıl bOdcedea amuml mu · 

Teyzelerine taarruzda bulun
duklarını iddia ettikleri ada

ma anaızın haculfl ettiler. 
vasene ltihlceılae alanmalara 
lauıuıunda Maarif V eklletl 

tle Dahtll1e V eklleu araııa· 
da temaılara batlaamıt bu· 

luamaktadır. Buna ald ka
aua projesi ba:aarlaaclıktaa 

ıonra ıarOtllmek Oaer• K.a· 
mutaya H•kedllecektır. 

ilk tedrlıat 6fretmenlerl· 
aln umumi muvazene b'1d· 

•••ine alınmalara bu ıO• te 
karr6r etmlt bir vaziyettedir. 

Ôlretmenler muvazene 
bGdcHlne alındıktan IDDra 

vazl1dlerl •e terfileri .le 
tl6seltılmlt olacaktır. 

Bir aüo in•• Ktıpeler na 
hlyeılae balla Macarlar ki 

y6nde, kanlı bir ö18m vak· 

•11 olmuttur. 

Daa, yaptılımız tahkikat 

ta vaka töyle cereyaa etmft· 
tir: 

Macarlar k6ytlnden Meh · 

met oflu Alamet, Kocapa. 

la mut me•kllndekl tarla11n 
11' ........ 1 1 
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Vdi.1etlmlz Haıuıl Muba · 
Hbe mOdlrü Ratlt Sek••· 
dt31, bir ay lzla alarak lıtan
..ula 11tmfttlr. 

Kız kaçırmaktan suç
lular dün mahkQm oldu 
Muhakemenin birinde iki, diğe

rinde de dört kişiye hapis 
cezası verildi. 

ODn afif cezada tkl kız 

ka91rma •aka11nm muhake· 
mHI netlcelenmlttlr. 

Y' allılar k6y6nden ibra· 
btm kızı Habibeyi e•lenmek 

maksadıle kaçıran, a1aı 

kö1den Muıtıfa ••Mehmet 
Saiırın mahkemelerinin 46r· 

danca durutmaları clGn, öi · 
ledea ev•el afar ceza mah · 
keme.iade yapılfiı . 

Kızı, ••lenmek k11dlle 
ka~ırdıkları fçln altııar aya 
ma bil üm oldular. Yalnız, 

Muıtafanıa, bundan evvel 
de 1lae bir kızı kaçırdıiı 

aal ııldıfınclan mahkumı1e· 
ti yedi aJa çılıcarılmııtar. 

Diğer vıkanm muhıkımesi. 
Ke9tdere köyllnden dört 

krıı bir olarak bir kızı ka · 
ç1rmıılardır 

V aka ıöyle olmuıtur Bu · 
köyden f,matl, Hakkı, Se 
fer, AU ııdında1 i dört arka 
daı köyden Hntıce adında · 

4 

ki kızı kaçırma11 kararlaı 

hrmıtlar.B•nlardan Alt,Haklrı 

bu kararı tehlduıll ıördOlderln · 
den korkarak arkadatların · 
dan ayrılmıthr 

Dıier iklıl yaal lımatl ıJe 
Sefer Haticeyi kaçırdıktan 

ıoara yakın bir köye ıötür· 
mütlercllr. Sefer ele çok ıeç

medea ayrılmıı, bu ıuretle 
lımatl yalaıs baııoa 
kalınca kızı k61de bir e•• 
ıatürmDıtür. Ev 1ahtbl va
zlyettea ıüphelenerek val:a
yı bıldfrmlıtlr. Bu ıırada Ha. 
tice de aranmakta olduiu 
için lımall yakalanmıthr, 
Tahkikat ıoaunda lımallan 
ıuç ortaklar1 da tutulmuı 
hepıl birden adliyeye veril · 
mitlerdir. 

DGn bunların son duruı· 

maıını afır cezada yapılmıı, 
neticede lımall 10 aJ, Hak 
lu 3 ay, Sefer ile Ali de 
beter ııy hapıo 

eddmtılerdtr. 

lngiltere, Fransa ve Sovyet 
. Ruıya müzakereteri. 

(Bıttarafl birinci eayfada) 
mahfillerde iddia edtl· 

dlllne ı&re, 8altık meaele
ıtade Sov7et tek!iflerıle in 
ılllz projeıl aruındakl tek 
ihtilaf loglllz projeelnde Bal· 

tık memloketlerlnln lılm tH 
rlhl ıuretlyle zılucdllmeıl 
dtr. 

Parlı, 22 (Radyo) - Ga. 
zeteler, loıtlız · Sot'Jet, Fra 

n11z mftzakerelerl hakkında 
tU yazıları yazmaktadırlar. 

Fııaro ıazeteıf, laaihz · 
So•1et mOzakerelerloln za · 
mansız •• çok evvel tııe 

ve ilin edllmeıl çok büyOk 
hatadır. Aoeak tlmdt m6 
nkereler ılıll cere1aa 

etmekte ve basiret ıöı • 
terllmektedlr. Demektedir. 

Patı Parlzlyen gnetesl, 
müzakerelerin çok müaald 

cere1an etmekte olcluiunu, 
en bOyük zorlukların ber 
taraf edtldiğlol yazıyor. 

Maten ıazetesl, aktedtlecek 
So\"Jet, lna-ılız, Fransız pak 
tının, 20 net aerın en büyOk 
badlıHl olacaiını kayde 
diyor. 

Ordr ıneteıl de İoglllzle 
rla nihayet Franıız formü · 
lüoü k bul etmlı olduklara 
nı, bu formüle göre hayati 
aahada tehlike ıören mlHe 
tln, dller ikisinin yardımnu 
lttlyecef fDI 1aaı1or. 

da eababtan akıama kadar ,a lıtarak itini bitirdikten 
ıoora k6yGne dönerken, ln6-
D• birdenbire aynı kö1den 
Fettah otlu Zeyaal ve kar 
deılerl Ramıuaa ve Huan 
Alt çıkuak, ellerladekl orak 
ve bı9aklarla Abmedln muit· 
telif 1erlerln• Turmak ıure · 
tile yaralamıılardn Su9lu· 
lar, derhal jandarma tara-
fından yakalaamıı •e •ak
adan mlddelumumtltk ha· 
berdar edıl~lttlr. 

Ahmet, aldıiı faralarıa te· 
ılrlle 1arım ıaat ıonra il· 
mlıtOr. 

Yapılan tahkikat ••tice· 
ılnde, Ahmet OD beı ıGa 

e•vel Zeynal ve kardeılerl · 
alo ••il bulunan te1zelerfnl 
dafa kaçırmıttır. 

Buadan fena hal.le mO· 
tee11lr elen bu iç kardtt ele 
bu claa1et1 ltle•ltlerdır. 
MGddetumumllık her lf 

kardetl de tevkif ederek, 
tabklkathn dertnleıtlrtlmeıl 
l9tn ıorıu hlktmlıtıne 16n -
dermlıttr. 
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TOaltDILI IA11'A ı 1 
n MA2'.IRAft 1111 

Eski bir Bulgar ihtiyat zabiti ve halen mebus olan muharrir bu 
yazısında Ebedi Şefe aid 20 sen ~ evvelki b ır hatırayı anlatmak tadlf: -

Atatürke aid bir hatıra .. 
---------------------··········---------------------

Klemanso neşe içindey di. O sırada kendisine 
bir telgraf uzattılar. Bu telgrafta boyunduru• 
ğa baf efmiyen Kemal Pafa adında bir Türk 
generalinin Ankaraya kaçtığı bildiriliyordu. 
Klemanso miJfaoirine •ordu: - Ango
ra ? . Rica ederim. Haritaya bakın. Şu Ango

ra nerede bulunuyor • 
Gospodln Kujuharof, tıkl bir asktrdlr. lhUyat zabitidir. Profesör Çan kof taraftar

larındandır. Haltn Sof ya mt•uıu oltırtık Subranyadaki muhale/ et gurubuna menıuptur. 
Büyük ve Ebtdi Ştfln lrtihalltrlndt aynı süt•nlarda çok güzel bir yazlSl çıknuştı Ba 
yıuısının son cümltıl olan «Kaça alırım ben seni?» eynen 1'ürkre o!arak yazılmıı 
tır. 

« Slo•o» · Soha • l 6-939 
Aakara: 
cBı,ak Tlrk lalnllpç111 

Atatlrk alelı a,lar ıeçtı. Fa 
kat cllaJ• tl6am .. ıne tle••• 
••rtor. llır pk klm11ler BD 
Jllr Petreda• ıeara lluı1a 
Dıa teaefflı edem•• bir ha -

•• ··•·••11•1 ıanı1orlardı. 
ı.. •• MJh•cla Gmltler! 
lakallp muassam olduktan 
•• bualar1n mHnedlerl top 
rafın ll•lalılalerl•• da1aa
dılctan ıenra lnlullpçı, da•a 
ll•da mu•affals olmuı de 
•ektir. Oaan ••rt•I ~llar 
detıl, aearlar bile ılllp 16t6 · 
remez. Bıaaeaale1la Anka· 
raDın ,alçın kayalıklarına 

hakkedilen bu blJGk •e ı•n· 
it lılm ebediyen kalacak •• 
Payidar olacaktır . 

Ankara .. Bundaa bir mld 
det ••••I TGrkı1enln ba,ok 
••llclı burHıaı keadtılae bir 
IDelce J•pmııtır. BuDdan 20 
••ne e••e&ı, 1anl l 91Y yılı· 
Dıa ıamh •e ılıll bir ıonba 
har ılaGade kalbi acılarla 
dolu olan ve bir aıkerln duJ· 
dafa bittin lnktaarı ha1alle 
rın l:atlraplarde ktTranan Muı 
tda Kemel P .. a bara,. 
l•lınıı, yırt cı bir kaplan 
l&bı 1 l t ' c • • t t 1 1 1 
bu Jerd~ l;IUOn mtllet1e-

lar. Bu telırafta boyund•
ruta bat •lmlyea Kemal 
Paıa adında bir Tllrk ı• 
nerahnln teıktlit Japmak 
lzer• Auıor•J• kaçtılı bil 
tlırıllyord•. Bu eıkl kaplan 
kaılarıaı çatta. YlzGaQ bu· 
ruıturcl•. Y a•ıadan bir •• 
bile •Jrrmadıiı mOt••lrl 
Tardloya Gmltltz nazarlar 
atfe4eHk: 

- Anıora 7 Ah aziz doı 
tum, ben b6Jle uf ak tefek 
ıeylerl batsrhyamıyacak ka -
dar lbtlyaram. Rıca ederim, 
haritaya bakaa fU Angora 
nerede buluou1or?.. Dedı·. 

DilDJ• harltaaını keılp 

biçmekle me11ul bul•nao bu 
adamın o 10nk6 icraatı, 

cofraf,eye kartı 161terdlil 
kayıtaızhl• ralmen, bir mu 
•afraklyet arzetmfttl. Fakat. 
o anda Anıoran ın ıüoGo 

birinde Ankara olacalını 

b ıç klmıe tahmin edemem ıı

U. Bılbuta tek bir Frann 
zın 1919 da tauımadıiı bu 
kaaabacıfın ıOnlD birinde 
lteynelmllel polttıka tılerln · 
de •e babuıuı Yakın Şark 
bldleelerlnde mühim bir mer 
kez olaoatını hatırına blle 
ı•tlrememlıtı. Franıızlar, 
boınutıuduklarsnı •• hür -
mehlzlıklerlnl izhar etmek 

ırı bilir. 
19 ' 9 da yaralı bir kaplan 

ııbt 111ız Anadolu f9lerlne 
kaçan •e Klemaoıonun fe· 
na ·•• humane ruhu tara
fından takip edtleD blyGk 
adam için bundan daha bG 
1Dk hır zevk taea••ur olu. 
nabtllr mt? Ent, Franaız 

muharririnin t.u ı6z,erlnl 

dıallyen AtaUlrk ıeaılzc• 

mırıldanıyor: 

- Kaça almm ben ıent? .. 
YAZAN: (T. KoJuharof) 

Ştabıkapkope1ktn 

«Dally Tehıraph» ın bu 
ıuai muhab1rl 5 haziran h · 
rıhlyle Veymouthdan bildi · 
rlyor: 

loıtlterede, on bet ıGn 
miiddetle mlı•f ır olarak .. u 
lunan TGrk ıızetecllerl Part· 
lande ta1are de ııclerek ln
ıı ltz 1eE11llerlol zlJaret et 
mııler ve 32 000 tonluk Re. 
pulae harp luuvaz6rQnde 
kumaada zabıta ylzbaıı Spo· 
oner tarafından kendtlertne 
b1r 611• J•meil verllmtı 
tir 

l~epluHıo, Kanada ıe1a 
halinde inal •e kraliçeyi 
AmerlkaJa 16türmD1 olan 
ıeml olma11 ziyaretçilerin 

rtaın enerjtılnl temıtle baıla lıtedıklerl zaman emsalılz (Sonu d6rdDnc6 ıayfada) 

llııııtı. Bura11, uzak, eıkt, 
harap .. tr Aıya kaHbacıfı 
ldt Tarıht Ankara kaleılnln 
•telclerı... tırmanan klçiik 
••lerı ,Oneı 16rmlyen, plı 
"• tabtakurularlJI• dolu 
~•rlerdı. Ve, Aaadolunun 
u teaba, unutulmuı ve ı• 

' 1 kaaabacıtında lıtanbulun 
~ubteıem Hraylarıadan ve :an Jabaacılardaa nefret 
• D lalyCUı Itır lnkallpçı, 
'"huada tutuı•• muazzam 
•• L b •u•atltleı lhtırHlarlyle 
,;'•da Jaıamıth Çünkl; 
Uıtafa Kemli ancak bu

'•da L • 11u ıerl •• fakat Da-
'lltaela " laıanlari bu Harlar · 
.:,rı berı bar J•t•m•t ldmae~ 
h •,_ında ntammn hlt 

'"•• d •nı teneffOı edebiliyor• ... 
s.~ lau le an yirmi yıl ••v•l 

t •1abanı• adı, yalaıa 
~~rafı bılılıl ı,ı o._larca 
.. : '-•du. Halbuki Klemea· 
.. -. 11• V llıondan ıoera bu 
~1•re pek de. teıad6f edl· 
'-t •t11e1ıt..tır. Tam o ıara
~ Partı cl•arandakl 
a,

11 
1'•ler•• barıı konf er•••· 

tf. toplaamıı ltulunuyordu 
~l"-•-o, çok aııehJdl. ...:! llzeldı. Ortallk n•t• 
"dl. O ıarada Kle · 

'• Itır telpaf aattr 

bir •a:alyet arzederler Buna 
mukabil menfaatleri, ken ı . '• ..... u ... 

~~e;:n~ef::~~~:k::m~:'.u.: . Japonlırı mıç~ul ~ir ~inli-
bar etttlderl aempat ı ve • h k 
komphmaaları, h•ç kımee DIO RIÜl il IU ı 1811. 
16ıteremez. 

itte timdi Ankarada TGr· 
kiye - Franıa aruında mG· 

blm polıtık 16rl1meler ol· 
maktadır. Bu 16r01m•lerden 
Tlrk dıplomallılnln Hata71 
ana•atana ilhak eJlemek 
ııbı İ>lr muvaffaklyetle çı· 
kacalı meydandadır. Maruf 
Franıız ıazeteeılerlrden Beree 
timdi Ankaradaclır •• otur
makta olduiu Ankarapalıtan 
ıezetetne Tarklr• hakkında 
entenean 1aaılar ıindermek 
tedır. 

(Muharrir, Fran11z ıazet~· 
clılnln memleketimiz hak. 
kıada )'&adılı ıltaytfklr Ja· 
zılarclaD &ktl .. aalar J•phk
taa eonra ~aaaaıaı ıu cQm
lelerle bltkmektedtr:) 

_ Anlıarapala11a bira• 
6tellade AtatlrkOn muas· 
zam bir he1llell Jlkael 
mektedJr. AtaUlrkl• bu 
bronz heykeli, belki de bu 
f raaıız ıazeteclılatn ıa•ur· 

dulu komplimanları zevkle 
cltalemektedlr. Pılbaklka 
Marl•D• kur r•PMllDI pık 

Nanldnde Japon konıoloı· 
hanHlade reımt Japon hl 

kamet adamlarına ••rllen 
bır zı1afeue mGtblt bir fa-

cia olmuıtur. Kadıalı erkek· 
il 20 kiti olan da •etliler hep 
birden Japon harbi ıereffne 
kadeh kaldırıp ı•r•p içtik· 
ten biraz ıonra konıoloıha · 
ne bir oebennem• d6nmGı 
tir. Zira davetlilerin hepıl 

birden lnlem•I•, ·aaac1lar 
içinde kı•ranmata baılamıı · 
ludır. 

Da•etltlerln ca.Jea!nlD f& 
raba attlmıı bir nlatrle ae 
hlrlendlklerl anlaııı..ıı, dok· 
torlar s•tlrllerek h.... . .... 
•1 altıoa alaaanıtar 

Ztyafel J..-a Harlolye 
Naaar•tl mO•t.,...ı Shtmfsu 
ıereffae •ertlmekteyclt. O da 
aeb&rlenealer ara11acladtr. 

Japoalara, (Japon dOıman· 
ları) cemlyetlae menıup meç
hul bir ÇıallDID zeblrleclıtı 

anlaıılmıı. te•klfat yapıl•ıı

t ır 

fakat ıalkaıtll J•P•• Ç&otl 
bulunamamııtır. 

80 ENE 
EVVELKi 
TARiH 
ltalya~laT: «ltalya Franıanın 
esiridir!» Diye bağırıyorlardı. 

1 Y azaıı: Bobert Clıristophe J 
«2«5 Temmuz 1859 da ltal ordu ıönderdder. fakat Şarl 

J&da du•arlar Gzerladekl Alber b6tl• ltal1aalar ıtbl , 61 
af•ıler ıu ıatarlarla baılayor· gururlu ıtlt fraaııılarıD 1 · 
du: «BGyOk bir mtllette h'ı termtı oldulu bu aesaketl 
ılyatta içtimai mevki kadar red etti . ltalra keatllıl ,a· 
,Gkeek olmalıd ı r itte ltal · pacak dedi Fraaıız orduıu 
J&. f raDıa ile kartı karfıya nun ltalradaD 01aklaf1D&UDI 

lıte l>ith AYrupa ı6zlerl- ldedl. I 
nlD 6aüade yeDI olup bttmlt Erteıl ıen• mı .. d• •r• 
temaıayı dikkatle takfp edl ılrlttl· Fakat mlcadel .. I ;; 
1or. ltalJa on d6rt Hırdan ıla devam edebildi. 
ıonra bir millet olarak kal· Mart 1849 da No•ared• •

111
1" 

1 l k • 1 ••. 
kıyor . talya haykıracak bir dı . Ceaaretl kırı •• ' 
tek kelime bllı1or, o da; taaatta• va• ııçtf. k 
«1a1Hın Franıa, 1•t•1t• Oila •• halefi ıkıaıl Vı . 
hallılrlrımıa olan f ranıa.» tor Emanuel mltarek• ııt• 

il ol· 
Vıktor Emanuel htlık6me- dt. A•uıturJ• bu•• ra 

ti bu aflılerln Fraaıızca ter· du, Fakat 200 •tlJ09 tas· 
cemelerlnt de bHtırarak ta mlnatla beraber, Pıemaat•.· 
orta çaiclanberl halya Ja- nln, Parma, Mecl••• TOlk•· 
ramada1ını mOıtemleke yap· aa dakahklaraaı, flora••• 
mıı olan A•aıtur1ahlar ı .. ıa· Bolonya Mart ıehlrlerlal •• 

y ' L 1 
' cG Napol,onun kumandHın ktllıe de•letlerl•ln lıılr ..... · 

da ltalyadan ko•an Fren11z uı t11al etmek 1artt1lıl. l 
a1kerlerlne dafıthranıta. ÜçüncG NapolJ• kr• 

Mademki Muuollnl nutuk- relltcumhurdu. La Martlal• 
larında bu gazalara hep u•u- yaphlı gibi o da A•aıtarr• 

ti Fakat 
tuyor hatırlatalım bari. itine mlllabale et · 

fran11zlar ltalyaya moda bu eefer La MaıtlDID yapb· 

yor: 
«Doktor Şuıaııın arkadaı . 

ları ıoo ıüolerde eabık Bıı · 
nkllla lklbetlle pek yakın· 
dan allkatlar olmaktadar. 

EvHlce haftada bir kere 
kocHılU ı6rmek müıaadeal. 
al almıı olan Şuınıı bir kaç 
haftadan beri koca11Dı ılr• 
memekt• •e oadaa balaM· 
dılcl ıfınt ı11tmemekte4ilr. 

Geçealerde Berllnd• ••t · 
redılen reıml bir t.ttlıtde 
eakı Baı•ekıl ŞutD•I•• kıaa 
m6tldetl• tecrit etlıl•lt ol· 
dal•• bu mlddetın ıona er· 
dlll bildirilmekte idi. 

Alma• tebllll t•dur: 
cllman idari mebaflll, ••· 

bık A•ult•rJ• Baı••klll Kurt 

v OD Şuınıttn lıer •••••
1
" 

ııbl Viya•• Geıtapon mer· 
keı blnaaı olaa Metropol 
otollad• olcl•I••• btltllrmek· 

tedar. 
MalapuıuD &kllaetl laakkıa· 

da tıkan ,.,ıalara, tatbik 
ol•n•• kı• •ltltletlı tecri
di• ,.lteblyet ••r•lt oldutu 
ıaaaetlllmektethr. Ka1111nın 
her ıaman için haftada bir 
defa mantau••• keca11aı 
ıarm•I• mlıaacleıl •ardar. 

Bılrl Baı••klll• •• dlrt 
,aııatlalll otla tla ll•clt Ja
ııadakl llltla erkek çeeuk· 
lar 1ıt.ı Httler ıeaçllll lef· 
kllltın• ka1dettlrllml1tlr · 
.şımdl J acl kıtatla •••bu· 
rl aıkerl talt•l•n lftlrak 

bale etmezden 6nce ltalJ•Y• I• ılbl btıf 111 defıl, dlploma-1 etti et .. ktetlır .ı 
ı6zl colrafl bir tlblrden tık olarak mldah• • ' ,.••••••••••••••••••••••, 
baıka btr teY d•Atldı. Haki· Muvaffak da oldu. A•uıtur· .: o ji B E J ı ( 1 

1
1 

lratte ltalya diye bir teJ ya hOk(iaıetıntD 200 mllJon 1 
me1cut deilldı Adrı1atık de· lıtedtil harp tas•IDatını 71 

: ı ı U l U ! 
olzlne ve Akdenlze bir çiz· milyona indirtti. Pıı•a d:· ! : 
me ıellltnde ~.okulmuı olan kalıtını Vıktor Eınana• e : s ( R ~ 1 s r ! 
ltalJa yarım adaaında bir bırddırdı, Fa kıt ltılJ .. kra· ! I : 
ıiirl kiçGk de•letler Yardı. lı «haı,. keadt.a rapacakl» : : 

8 l R 1 1 D d k Lg) etlD9· a a 
un ar, oma mparator u iye t,unu • a• 1 BiR HAFTA MÔDDETLE : 

iunun lnhıdamındaa lterl klh dl I 1 : 
lıpan1anıa, k& b A •uıturya . ltal,a, tl ere. sı••D ar . I ZlY ARETClLt.RE AÇIK : 
nın hatt& birinci Napolyo- danberl Alma• bo1unduı~lu ! BULUNDURULlCAKTIR : 
nua zamanında oldutu ııbı taııdıiı halde bu itoJUD u · • J 
F 

lmemlt '-•• ••••••••••••••••-••• 
ranıanın eltne dOt•OtlGr. ruk bu kadar afır ı• k 

KOçOk halJaD de•letlerl•• ltalJa bu deHcelı ıtbr•P t• · .a,ıı,orclu . 
en uzun mGddet Hblp olaa memlıtt. Papaların Rom••• cBen memleket fetbetmell 
A•uıtur1a olmuıtur. Napell krallıl•• Pae•OllwnlD ıatemlJorum, Pre•••• aaa· 

Avuıtur:ra demekle ıenlt bir kıı•ı, Sardo•J• •• bl ne•I ılyaıetlal ıaJıflat•atlaa 
ve allıtlkl Habıburılar im · tin lt.ı1a A•uatarranı• eli•· idame ettirmek lıtlJor••· 
paratorlutunu kaıtedtyoruz de idi. Taraf1tz ku•Htlerl• arazlılae 
Bu imparatorluk aıırlar zar. Kont Kayur, Vtktor i••· •• la•kukuaa blrm•t ccle· 
fında •e dolaa ılJ•Htl ta· Dueltn Baı•ekllt atlı. Kralı rım. Fakat tarihi bizim ta· 
ktp ederek a11l A•uıturya ırttl. 1848 rtLI• L_11L elaa •• , ...... gururunda• yal ıet • ••• • • 
ilenen memleketle, Macarlı· •• 1849 ıeaelerıadeld fena cı tazyiki altıada ınll7en bir 
tanı, Almanya,., Bavyerayı. a inci mıll•t• kartı duydutam Hm· 
Bobem1a11, Mora•J•J• •• muameleJ• rai111•n ç 
lıvl~r•JI thtl•a edfJorclu. "epol,ondan ltılJ•JI k•rtar• patlJI aleneD tekrar ede· 

Hullıa, ltalya, tam on mail içi• 1atnrdı. .Fakat rım. 
dlrt Hırtlan beri Cermen bo- palabı11klı l•parator Hrl crraaıa kılıcını, hlklm 
yundurulunu ıGriiklemel• dananıp da 9ıktınde yetlt· olmak için detti, naretten 
çaltımııtır. Gene de, kendi medlİl tçın Makya•el ıbfa· kurtarmak için çeker. Bu 
arzuıl:rle buıiln o bo1uadu· dıaıo ılyaHtl ıuya dOtUi. harbi• ı•J•ıl, ltalyayı k••· 
ruiun altaatla boyua •il· Bu hldıeeden ıonra halkı• dla• ıetırmektır. Yokaa ltal-
yer 1 afzında ıu ıarlu dolaımala J••ID baııaa .,_,.. b•r •f--

J 848 de Sardonya ve Pi baıladı: .ıı ••tırm•k ~ .. tWtr. Hutl•t-
J•monte krala Şarl-AllNr ları•-•• ııttllllllDI ltfH 
bu boruadaruktaa kurt•lma- KGçOk FraaH. bertla ola• doıt Itır mtllet 
fa karar yerdi. Bu kral bu- - Ylfll fraaıız! - bulacai••·• 
sl•k• ltal1a• krahnıa itil · Gel ••tanımı•• kurtar 10 Mayıeta. lflacl Na-

L L L.- L L d "'tlt1oraua, ... ı ltalyaaıa, 1 ye. ••-••m• ••••11 "· 0 polr•a• talyaJa ıtderke• 
a ı &iL. L t ı ...1 Bot.an kadınları kabal ede· ,_.ar - ver ••••r op •••• u Hk çoıkua bir kalabalak ıol&m . 
A.,ueturya sarntsonlarına ladı. lkl ıGn ıonra Napol · 
t ttl d6 Frau•• • 1859 aenetlaln 22 aarruz • • rt •J harp ro• 9lçell '•i•uru altıada 
etti P'aLat mu•aff L 1 alHaıad• &00 mll1onluk bir 

• •• • •· C•o•a•• •ar4ı. aıker· madı. ıkresda buluadu. Ordu mık 
Şarl AlberlD beyhude Y•· tarını 140 000 arttırdı Fran· 

re ufraıtıjını ı6ren Praaıa· 111 parl&meatoıu lcıl maa· 
dan La Martla •• tkıael raflar lçla 90 mtl1ooluk btr 
cumburtJ•t mu•akkat hlk6· kredi kabul etti 
meli, kralın da••tlne ıeabet 3 May11ta tmparator btr 
olarak Alp dalları ihserlndea be1aıtt1••• lmaaladı Bu be. 
ltalra1• olu& bla ldtlllk Itır ra•••••d• ltlllM- ıualan 

Jerer 
« 8eD ılaln lıtaııaısa l•t · 

t1m, ıtzl muharebeye ıltCl
recellm, dedt lat ıklll lıtl · 
yen bir mlllete yardım ede 

aett• O~u yaltancı tez,ık ıo-
(S.au cllr41aol •Jfau) 
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Atatürke aid 
bir hatıra. 

(Baıtarafı üçüncü sayfada) 
alllıaıını bir kat daha art
tırmıthr 

Hariciye Veklletl Matbu. 
at dalreıl mGdGr mua •ini 
Bürhan Belıe bana dedi kh 
cBOyOlr Brttanyanıa bu 
kudret timsali htade çok 
ltQyGlc bir intiba hasıl et-
111tıt1r. Ylıll•ıı Spoener ta. 
rafından ıayet telrllfıtı •• 
tloıtaae ... , taradı kaltul 
edtlerek ıoa derecede 1• • 
kıahk ıarclak. :ıt 

Ziyaretçiler bll&laere tah 
telbahlr depe remlıt Ttta

nlayı •e bir L ııaıfı de•I• 
altı ıemlıhıt ılyaret etmlt 

lerdlr . Tltaalanın lcumand• 
zabiti Komodor Betlatle The · 

Uıla ır:lyaıntia• dolayı derin 
tee11ürlerlal lf ade etmıılertllr. 

Heyette• buluna• •e Ttrlr 
par1imentoıuncla btr ımebuı 

elan Ha .. ,ı. CahH Yalçın 
karaya çıkarken \,ana dedi 

ld : Zanae.ılerlm ki Tlrklye 
ile laıllterenla karıılıklı 
doslulrlarına ma•I elacak 
hiç bir lsellt baıh meıele · 

me•cut deftlclır 

ııktıktan soara 
Karaya 

mtsaftrler 

oıomobtlle war. mwelldekl 
laa •• mey.fanına ılt•ltler 

•e oradan tayare ile Lon · 

draya danmGılerdlr. 

«Dall Malb ıaseteıl•I• 
Balkanlarda aeyabata çık-

mıı olaa bir muharriri 
6 iaazlran tarihli nüıhada 

lnttıar etmft olan reporta 
jında Almanya•ın Yoıosla• 

Jadakl f aallyetl hallkında 
diyor ki: Alman dtploma -

slslnln maksadı, bu memle · 
keti Balkan Antantından 

ayırmaktır •e tOpbHlzdlr ki 
T6rldyenın BGyGk Brltanya 

ıle yapmıt oldufu anlatma 
bu makıad içi• kullanılacak 

•e bu antantın azuı lıaulun · 
makta olan Tlrktyenln blSy· 

le 1alaız baıına hareket et
•tı elmuıaın ••tanla 111ah· 

•etmlt olduiu llerl sftrlUe· 
cektlr.» 

--·· 1 •• 

lngiltere Ti
yençinde ha
zırlık yapı

yor. 
(Batlarafı birinci sayfada) 

nl d6tilnmeden hareket et 

melerl icap ettlflol, Amerl 
kaaıD da zaten •••iyeli bu· 
saılyetle takip ettl§lnl ve 

allka ıöıterdlflal yazıyor . 

f ııaro ıazeteıl, Amerl· 
kanın b•ndan çok e•vel 

JAponyayı anladıiıoı, onu• 
Almanya tarafında yer "1 · 
dıiı•ı ılrd6kten ıo•ra Ame· 
rllsa eflrirı umumlyHl•clen 
dütmGı olduiun•, [pon ga
seteıl lıe .A mertkanın, Tı. 

yea Çın meHlealntle yalnız 
ta va11ut hareketinde bulan· 
mı1aeafıaı, aynı zamanda 
Çlndekl Amerika menfaat· 
lerlal de keruyacalıaı, llu· 
aua lçla ü~ devlet ara11ntla 
ber valdtklnden daha fazla 
•eaf aat blrllll ~·h111dufM 

au ka1d••ırer. 

TORKDILI 13 M AZlllAM ı.tlO 

Marlen Bitrihin eşyaları 
1 

80 Se e evvelki tarih Sat.ılık ekin m. ağ·a· zası 
haczedildi. 

J s Hu randa Nevyorktan 1 (Beıtarafı OçOncü ıayfada) lestıoda oldu : Franaız aıker· ve k 1 r al ık k A rgı r d u k k An 
kalkan NormaodltranHtlln· ı den kurtarııuiaz. Bu mu- lerl bir telıc tüfek atmadan 
ttilnln kalkma ıaatl ıelmlt kaddes bir ıeydlr. Bı,ıe bir ıGnın tle dOtma ltatarya· 
olduiu halde hareket et ıebebl medeniyet dünyaaı larını zaptettller. 
memesi yolcuları• hayretıat ıempaU ıle karıılar.» 3 Hazlraada Turittıoda 
mucip olmuıtur. Y4z bin •uharlp Alp dafla· lçOncQ defa olarak franııy · 

Norman.ıı bir çok ktm1e.. rını aıuck Vıktor Emanu lar muharelte kazaodı. 4 

l~rl t••ırtao bir hldtıe do- •llo 60.000 ktılllk Plemon - bazfra11da Maıenta sapte 
la1ı•ll• tam ~ırk dakike r6 · teli ıulıerlo Po acUıınde tedtldı . Franııııl.. 8 000 

Sallhattla malaalleslnde Malm6ti6r0zade biraderi.,. 
ald ekıa malazaıı aamtle dört aDbar •• maa aalcaa •• dıt 
bahçeıı ••talaktır . 

Bundaa ltatka zahire pazarı karı111nda klrılr manlfa· 
tu,. mefaıa11 da kiraya Yerlleeefladea tallplettn her ı•• 
MalmGdlrlıacle Rasime mClraeaatları 

tar yıpmııtır. ı iltihak etti .» A•uıturyalılu i0.000 zayiat ... .,._o ___ .,_,. ________________ ~_ 
Yo1~qlaran ı•QllJI t•r1ıet · 120.000 A•aaıturyala d• •erdtler. A•uıhafyahlar Ma~ 

aıelerlnt btldtrı• ıook ç•l• bualerın lzerlae ,erildi. leyaanoı Panlaı Lecll, Ple· 

dılı zamaa reı 1 me1aurlar itle karıılaıma Mont ltel · •anıaaı terlretUler. OçD•cl 
•apura ıelerek 1ıltlız Mar 

lena eldu:Avu1tur1alalar rlcat Na,olyoaun orduıu, Mlllao
len Dttrlhla baıaJlarıaı mtl· 

ettller ikinci karıılaıma Pa · Ja ılrcli.ı 
ıatiere etmlılerdlr · 

Amerika• lalkClmetl, btr 
lra~ h•fta e•••I Amerikan 
tabiiyetine ıeçmlt o1an yıl 
dızdeD J 936 - 1937 sene
sine aid 284 000 dolar ka · 
zanç •erılıl istemektedir. 

Memurlar Jlrml aaadık. 

tld bavul ve oo kadar pa 
ket almıılardar 

Balıkesir Adliye 
EncÜIDeni Reisliğ·inden. 

Balıkesir aıllJe mahkemeat oa lira maeılı ır:abıt kltfp 
itil lnhtlll etmlı alduluodan bu ••ır:lfeye münaalbl ta ytn 
edilmek üzere memurin lranunundalsı •utf •e ıartlarıaı ha. 
iz talipler araaında talimatname datreılnde müıahaka 1•

pılacafından talip olaeakların enakı •lıbltelerlle blrllkte 
lmtıban IÜDft olan 29 haziran g3g perıembe flDI Hal 
dokuz.la Balıkeılr Adliye EncGmenlne mGracaat etmeleri 

Bu analarda, kocuı Möı 
yl Rudolf Sıeber, kızı Mar 
1a •• klpıll tle lüks kat»ı. 
•Hine lrapanmıt olan Mar. 

üzumu ılln olu•ur. le•, hıtlrırarak af lıyordu. 

Bu •aır:l1et kar111ında Mar 
leD nihayet el 9antuı üç 
ıap"• kutuıu •e altı çift 
çorapla gltmeğe karar Yer 
mlf, fak at memurlar mlita 
dere etmlf oldukları ilu et · 
ya yıda kifl 16rmemı1ler u 

bunun Ozerl•e Ma rlea 
l 00 000 dolar kıymetinde 
elcluklara tahmin olunan mi· 
ce•heratını da rehin olarak 
bırakmıthr. 

Bu sebepten dolayı 15 ha: 
zlranda Avrupaya hareket 
eden Nermadl transatlantlfl 
lurk dakika geç kalmııtır. 

Balyı sulh hu~uk 
mıhkemısin~en: 

Balya ba2lnel maliyesine 
izafete• MalmGdOrft Fadıl 
Akıncı tle Balyanın [n .. r
P•ta •ahalleılndea Böre"çl 

Hafıır: Mehmet ale1hlne ·~· 
hfı meni müdahale daYa · 
11nı• ııyaben yapılan carı 
mubakemeatnde: 

Maddeıaleyh Mehmede 
•••elce çıkaralan da veliye 
üzerine bulunamadıluıdan 
ltlll teblli iade edılmtı, bu· 
nun 6zerlne mezkur teblıf•· 
tın tllnea teblli edllmlı ol 
maaıaa binaen bu kere ma · 
hkemece lllaen ııyap kara
rına karar •erlldtil cllaetle 
muhakeme ıüol olan 6 7 939 
pertembe ı&aii aaat J 4 de 
mahkemede hazır bulunma 
nız yeya bir •eldh mldafı 
ıöodermenlz akıl takdirde 
muhakemenin ııyabınızd,a 

hllklm •erllecefl teblti ma
kamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. 

Ralık(~sir 1\s.keı·i Sııtın 
Alıııa Koınisy•lıııındaıı: 
J - Balılıeılr btrhklerlnln ihtiyaçları olan 27 ton kuru 

aoiın ıç1k elulltmeye kal'ulm•ılur . 
2 Tahmin edilen bedeli 2025 liradır . 
3 - Mu•akkat temlDAh 151 lıra 88 kuruıtur. 
4 - ihale 10 7 939 pnartHI gGnü ıaat 1 l d• Balılre

ıtr Kor Satın Alına K.omlıyenu blna11nda yapılacaktır. 

5 - Enaf •e tartlar her ıün komlıyonda ıörülebılır. 
6 - Taliplerin belli belıeler •• mu•akkat teminatları 

ile birlikte komlıyona m6racaatları lüzumu Hin olunur. 
4 1-1ti8 

T<tpıı Sicil 
Mulı<ıt·ızlığıncl<ın: 

Vıllyetı: Me•ktt: Cinsi: 
Balı kesir Erilek kuyuıu Tarla 

Hududu: 
Doğusu AltYelek 
oflu iken ıtmdf 
vereseıl, 

Kel Emin 
batısı 

oilu 
tlcen timdi Hacı 

Alı kızı Dudu, 
Poyrazı Erkekc-1· 
lu tkeD timdi ta
hak Mustafa, kıb 
lesi Arabacıofhı 
Raalm tarlaları. 

Hudut Ye bulundufu yer yukarıda yazılı tarla mart 
1298 tarih ve 11 ıayıla muYakkat taıarruf tlmiibaberlyle 
bağ yeri iken 327 de fllolura ılletındea bafın kiki ku· 
ruyarak halen tarlanın maltkı Boalmam ofallarından Ab
dullah iken 330 da öllmlle evlltları Huan Ye Hatteeye 
kaldılı•dan bahııle namlarına ıeoet almak lıtedılıılerlnden 

tahk ık •e tedklkl için 29 6-939 ıün6 mahalllne memur 
ıöndertJecekllr Bu yer hakkında tuarruf 1ddla11nda bu
lunanların bu günler içinde 1uı ile Tapu Sicil Mulaafızlı · 
lına ••yahut mahalline gelecek memura mlracaatları lü · 
zumu illa olunur 

•• 

Balı.kesir ()ğ·ı·etıııen ()kulıı 

lrza kın adı: 

Kok kömlr 

Aıı: 

Ton 
300 

Çoiu: 
Ton 
400 

Direktörlüğüııden: 

Tahmini: 
Ltra 
30 

Fıat: 

K. 
bir tonu 

Mu-.akkat 
teminat: 
Lira K. 
900 00 

ihale Ekıtltmenln 
tarihi: 

10 7-1939 
paurteml 

ıar. t 1 1 de 

ıeklt: 

Kapah zarf 

l - Orta okulların may11 1940 ıonuoa kadar thtty•çları bvluna• yukarıda adı, mik
tarı, teminatı, ihale ıekll •e tarıhını 16ıteren bir kalem kok lrlmürG on heı ıiin mtıci
detle kapalı sarf ıurettle elcıtltme1e çılrarılmııtır. 

2 - Ekııltme1e lttlrak etmek htlyenler ıartoamelerl Ôlretmeo okulua4a ber ıln 
ıCSreblltrler. Kanunun tarif atı dab•ltnde hazırla•mıt olan zarflaran yukarıda ya zıh ihale 
aGnGode belli saatten bir aaat ••velfne kadar Kultür DtrektCSrlOfGade mütetekkıl komls · 
you batkaahfaaa Yerllmesl •• bu ıaatleo .. ara ı•\lrtlecek aarflaran kabul •clllml)'e&•ll 
illa oluDur. 4- 1- 167 

Balıkesir Askeri Satın 

Alnıa Komisyonundan: 
1 - lalıkeıtr Dlrhklerlala htr ıenellk ihtiyatları olaa 

130 ton 11f1r eU kapalı zarfla elıalltmeye konulmuıtur 
2 Tahmla edilen ltetleU 35 JOO liradır. 
3 - Muuklut temtaah 2.632 lıra 50 kuruıtur. 
4 - ihale 29 6-939 ıün6 sa•t J 1 de Balıkeılr Kor 

Satın Alma Komisyonu blouıada 7apılacaktır. 
5 - Evaaf ve tartlara ber ıln Komlıyonda (lstaa~ul 

•• Ankara M. M V. levazım lmlrltll Satın Alma Komla· 
Jenlarıntla glr6lehıllr 

6 - Taltp\erlo belli helıeler •• m••alakat temtaatla 
rını ha •1 teklif mektuplarıDı postada vaki seclkmel.F mu· 
teber 4e§lldır İhale ıaattntien en ıet bir ıaat •••ellae 
kadar koml11••a makbuz mukabili tHllm etmeleri ltbumu 
llln elua•r. 

4-1-135 

Balıkesir Askeri Satın 

Alma Konıisyt,nund<ın: 
l - KepsQtte bulunan lsllhlılm taburunun Itır ıenellk 

thtlyacı olan 14 ton ıılır eti açık ekıtltmeye koaulm•ı· 
tur 

2 - Tahmin edile• bedeli 3780 liradır. 
3 .- Mw•aklıat teminatı 283 lira 50 kuruıtur 
4 - ihale 27 6 939 1GD6 saat 11 de BalıkHlr K.er 

Satın Alma Komlıyonu bloaaında yapılflcalstır 

5 - Enaf •e tartlar her ıü• Komisyonda 16r6lebıltr· 
T alıplerln belli belrelelerlle mw•akkat temlnatlarlle ltırllll
te Komlıyona mftracaatları ltbumu ilan olunur. 

4-1-136 

Balıkesir f\skerl Satııı 

Alma Konıisy(l11111ıdan: 
1 - Ralıluslr merkez blrltklerlnln bir aylık ıht11açla· 

rı olaa 95 ton un kapah zarfla ekııltme1e konulmuıtur . 

2 - Tahmin edilen bedeli 9975 liradır. 
3 - Mu•akkat temlnah 749 lira 5 kuruıtur. 
4 - ihale 26 S 939 ıOnü saat 1 S.30 tla Balıkesir Kor 

Satın Alma Komls1onu bına1ında yapılacaktır . 

5 Enaf •e tartlar her ıOo Koaılıyenda ılrllebl' 
ltr. 

6 Taliplerin belli belıelerl Ye mu•akkat te•l••1' 

larını ha vl teklif mektuplarını postada •akl ıeclk••'•'1 

•uteber deilldtr. ihale ıaatından e••el en ıeç bir •••
1 

•••eline kadar komlıyoaa makbuz mukabili teıltm et••· 
lerl 16ır:umu ilin olunur. 

4 - 1-137 

----~----~--~----~----~~___________.,, 

llalıkesir Askeri S<t tın 

1\l ına Konıisyonundaıı: 
1 l•'' - Balıkuh btrlıklerlnln yaz sebzesi tçln ıhtty•Ç 

olaa 18 ton taze faaulye, 5 ten taze 
sofan açık eksiltmeye konulmuıtur. 

kabak, 7 to11 t• 
,, 

2 Tahmin edilen bedeli 1920 liradır . 
l - Mu•alrkat teminata 144 liradır. ,ır 
4 - ihale 30.6 939 cuma ılnl ıaat 11 d• Balık• 

kor ıahn alma komlı1onu blna11a.ıa yapılacaktır. 
ı,ıll' ' 5 - Enaf •e tartlar her ıüa komtıyonda ılr6l• l ,1 

6 - Taliplerin belli belıeler •• muvaffak te•l••t ' 
ile birlikte kemls1oaa mlraeaatları llzumu dl• oh••"'' 

4-1- ••
0 

Ba11ldılı J•r: VlllJet Matbaa~ı-S..lıkeılr 

1 


