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-· rt:;'{raz Sahibi: Balıkesir 
1 M~busu HByrettin Karan 

umumNeşnyat Müdürü 
Fuat Bilal 

P"zarteıı Günlerinden Batk a 

Yıllığı : 800 
Altı Aylığı: !,()O 

Sayısı: 3 Kuruıtur 
Adrtı: Türkdlll 

Balıkesir 

Her Gün Çıkar. 
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--------------····--------------Şefkatll ve h_alkçı bir v&li -- Temiz 
yQrekli bir operatör - İnsaniyete 

lakayd kalan bir doktor. 
YAZAN: 

Hayrettin Karan 
Oa ıl• •••el kulaiıDa 

kGçlk Itır tat parçHı kaç· 
••t olan klçlk Şeref in bir 
dokterumuıun alllıaııılılı 
JlalDtlea dGakl ıln f ect 
•e lıHra,h bir ıurette haya 
ta ılzlerlnt kapaclıtını b6-
J6k bir tee11lrle bu 16• ha
l.er al.lam 

Onu ilk •• 1011 defa ha
ba11nın lıucalıeda boynu bO · 
la11r. tlerdln• de•a •• der · 
•an aramak lzere lıauta -
haD•J• ıeltllit zaman 16r· ....... 

Nur tepu ılbl, tirin, tom· 
b~l, çok halıız dOımlt ol · 
lllaııaa raim•n 16zlerlndeo 
1.elı& nuru f sılunyor Alır 
baılı, kemale ermlf bir ad 
•tn ••kartle aman doktor 
tlerclıme Itır çare, diyordu 
lıtıkt.altn Atat6rkü, laönQıl 

••1alaut blbGk bir memle 
lı•t adamı o'm•I• namsed 
lluluaan k6çlk Şeref f aklr 
.. lr lcuab ın çecuf•dur. 

ralcır olıun, zenıln olıun 
0 hır çocuktur. 

Kalblertle duclakluı ara· 
•11ıde hiç bir faeıla o1mıyan, 
••f •• temiz tluyıuları, rl· 
'~•ıa •e plrlaaaa dlıGncelerı, 

•ııt •• dlrlıt mantaklarlle 
Ç•eulclar cemiyetin en yOk 
••le 11aıf1 ve e• yleelerl ••
Jtlırler. Onun için lılçlk '91r 
Çoe•lı ile b6yilık bir lif m 
llraıua41a hlrmet ve ıevıı 
"-lctaıından h•\' bir fark yok 
~"'· Hattl bayık alimler 
'hı O•laran y6luelı katla ··•d lı t&t ' ••dllerlnt çolı lı6çllı 

daı lrler •• H-ilr ihtiramı ç• •alara t11al ettirirler. 
le ~-.lclar, eemlJ•tla be-
''••ı t t,, •Jld eden en mul:a-

lce~lla •arlalıılar •• en mu · 
c,111~• ••hl6klardar Hullıa 

Jet oaua içi•, o da ce· ... ,.t • 
f.I tin 1a1ar. 

11._d •ttl hayva•lar camla · 
o .. ,· ~•hı bu kanu ouldlr. 
.. ..;• dahı aeıltn beka11nt 
h 

1 
•••ele Y• •rular1aı bl•• -

ıııı..11!'• lceadılerlot feda et· 
'-ı•-. •• htç bar ıama• çe 
''lcd ••ler. Caaavarlar bıle 
ı,,1 1hrl•rıae laacum ettik 
''•r t&Qaaa btrı dllertnta 
ıt._.~•Uba aıla sarar lyraa 

v. 1 
• 1 ııııc1 , •• h., ••• ı., ara· 
''•' lc•1acltılae ald o 1 mı
ı., ,.,., .. ,.,. hı •• ,. •d••. 
~ ••le 11\lll.tı lc ~•lr ılrllmlıtGr. 
t\,,__ ı, lıtıaı DHD••· Hlı •e 
..... ,,-"• baae merhamet, 
~ la ' Yardı• telkl• eder 
>,, '•dt aeılt•lsdH elmı
''tı,,"•l.ICUcatın bile ızttrap "''L •ta.tır111et• talaıırız ,, •t, 
~--- ... Qatarlp btr kedi 

,, •~ ılrtllil•6z za-
~'•,ı,-;al•rı lıaımaye eder, 
~"l•r lll, ılrerlz 

'-lerıae ek•ek atar 

' 
•• •t tl6kesJz. Bu hlalm ID 
•aalıfımızıa Jcabulır. Bun· 
daa bııka ti• 11 dlıGn· 

melı tçla de laıanlıiın •• 
battl ha1•anlatsn çok clunu · 
aa inmemi• llzımdar. Met· 
hur tltanlk ••p•ru battalı 
zaman fellketzetleler •••-
cut can kurtaranları •••eli 
çocuklara, ' artansna aıraıtyle 

çocuklu an•elere 1 kızlara •• 
kadıalara terle etmlılerdlr. 
SasamGze burada mum 
yapııtardıktan ıoara malua
da ıeçel ım! 

Batmak l:ıere olan bir 
ılımlde ca• kurtaran ıtml 

dı ae lıe cemiyet hayata 
mı ada da hekim odur. 

Hekim denince evn'l: 
haatalara ıtf a, dertlilere de 
va veren azlı bir mevcudl 
Jet hatıra rellr. 

Hekim aynı za•anda bir 
tablltt ruhi •• ahllkldtr . He · 
kim tzUrap ıladlr /r . Hekim 
cana can katar. Hekim ço 
culılara ~keGzl6kten , allelerl 
e•llt ac111adan kurtaran 
bir hallılılr demektir Hekim 
aeılln artmHına, mllletlertn 
kudret •• kun•et bulmasına 
velhaaıl cemiyetin bekasına 

hizmet eden beterin yeıl · 
ne hlmlıldtr ve her ıeyden 
••vel onu11 •azlfeıl umumi, 
lnaanl •• •lcdanldtr. Hekim 
bir ml11oaerdtr. Hekim 
meılefl tt ı barlle keadtılalo 
delll ceml1etln malıdır. He 
kimde feralat, yardım •• 
ıefkat Hıldır Ve zaten o da 
bilir Ilı: Keadtıt ••mlyetln 
latlrabı nam •• hHabıaa 
yani f aktr olan hemctnılnl• 
tltıınden tırn•lından ayırdıiı 

•erıllerle yetltmlt •• mey
dana ıelmltUr. Hekimler bi. 
rer ıefkat ntmuneıt olmala
rlle de cemiyet araaıada •i· 
•• [ea•ze) ıınıf111daa aayıhr. 
lar. Bundan dola,ı hekim· 
lerln mlıerl ha,attmızda 
çok üatOn me•ldlerl •ardır 

Hekımler her eve, her 
meılcene bir aile babHı •• 
ra bır alle efradı ıtbı ıt 
rerler, Cemiyetin her 11nıf 
tabakası uasıada dalma 
ıempattk •• mutehrem olur· 
lar. 

Cemlyetın bu kadar takdir 
•• 16kra•1Da maıbar olan 
heklmlertmli de lnHnların 
l.u ylkıek kadırıınaılılını 

mlıııılrlkUrler Onu da her 
rnHlek erbalıu stltl millet 
bOy8ttll1. okutt•lu halde 
tllfer metlek erltabıadan 

farkla bir lmtl -
yaıı vard1r. Millet ona reı 
mi vazlfeetndea dolayı hem 
ma•ı ••rmlı . hem de laarlç 
de çalıımak •e kanamalı 
baklunı babıetmfıtlr · 

Fakat oe ıeı hakikat! 
Bir f alılr babanın ço•ulu· 
(leeu ıktacl ••1fada) 

Türk -Franaız 
anl~fmasının 

akisleri. 
Vaıtoıtoo, 24 (l A.) 

Amerika dıplomatllı mehafl• 
h Türk·Fran11z •nfaıma1101D 
akdtnl A nupada ıulh cep 
heelntn it uvYetlenmHlnde 
ctddl bir lmll olarak telli&· 
ki eylemektıdtrler. . 
lnıiliz · Roııı mDzıkırıleri. 

Londra, 24 (A A ) - in-
ılltere ile Romanya araıın 
da Londrada cereyan etmek 
te olan malt mlzakereler 
nihai bir aalaıma ıle n•tl
celenmlıttr . ............. 
Mıaır Hariciye 
Nazırı Buraada 

Burta,23 (Huıud) - M111r 
Hariciye Nazara Altdulfettah 

Y abya Paıa lluıDn ıaat 17 .30 
da Mudanyaya ıelmlıttr. 

Dolt memlelret nnm 
Madaayada Vah, Bur H Be
lediye Retıı . Mudanya ileri 
gelenleri •• halk tarafından 
karıılaamııhr 

Otomobille Buraaya ha-
reket edea Altdulfettah 
Yalaya Paıa ÇelllipalHa 
lnmtı, orada bir mGddet 
lıtlra bat ettikten ıonra Ye
tlltlrbeyl, ıoara da Mara · 
diye Ulrbeılal •lyaret etmlı 
tir. ....... 
Vilayetimizde 
bir şarap f ab
rikası acılacalı. , 

Haber aldıiımıza 16re in· 
hlıarlar VelrlleU •lliyetl. 
mlz dahtltnde bir ıarap fab· 
rtkaaı kurmıfı kararlaıtar 
IDlfhr. 

Vekalet açılıcak bu ıanp 
fabrtkuıoa ald icap eden 
tedklkatın yapı1muıaı ıehrı· 

mlz labtıarlar BaımOdlr 
lllGae blldırmtıtlr. Bu ted 
kllder mlıbet ••tice •erdi · 
fi talrcltrde fabrllraaı• bu 
yıl içinde faaltyete ı•çmeal 
muhtemeldir 

Şarap f abrlkası•ı• kurul -
maaı, eıuen her yıl ıitttlcçe 
iaklıaf etmekte olan bal· 
cıhlın daha fazla elıaemmt-

,.t kazaomaeında ıOpheılz ki 
mGeaalr olacakt r . 

Velıllet yapılacalı tedktlı· 
lerde Gzlmlerla 
k•mlyet •• keyfiyet 
balnmıadan vaziyeti 
nln, naldı1at •e ihracat tm
klnlarıntD, tıçt Ocret1erlaln, 
yettıtırılen lsClm çeıHlerlnln 
aazarı 4'ilrBrate alınmHını 
btldlrmlttlr 

Baımltllrllk V ek ileti• bu 
kararıadaa •lllJ'•ll, slraat 
mGdGrlGfl, ticaret etle11•1 
laa bertlar etmııttr. 

Tedlrlkat Vıll1eUmlstn 

8•1• r•tlıe• hltl• mınta · 
kalamula rapılacalstır. 

Bunu• neUceılnde fahri• 
ka•ı• kurulacafı •••talla 
ile, faaliyete ıeçme zamaaı 
tea'91t edilecektir. 
BaımldlrlG k V ekli etin ••r 

tilll eıa1lar 4alatllade tetl 
klklerl•• baılamııtar. 

Türk iye ile Fransa arasında 
imzalanan müşterek beyannme 

-····-~· k d b' hırbı ııi~ ılıııı Yuku balacık bir tecavüz hareketinin lkdınız 11nıı 11ın 8 _ ır ki ~· 
hılindı iki hllOmıl yıkdiğerine Hlün y11dı~~rın~!~~11~~~!1•11~~~~~ , •• ıı •. 

Hatay görüş mıılnt vı btrtblrtalD kunetlD~t• 11 
tltt rıa daha ıarlh bir ıuretl• 

Türk · Pransrı anlaımaıına vetleDea ıkı mi et 1 taJIDI de tlabtl olmak 1••· 
ald yazıları ddnkü ıayımıı yan1ana blytlk da .. cta ''' e itası meıeletertn dalaa 
da vermlıtlk almaktadırlar (Alllıtl•r) ~ rt• bir tedktk• ıhUyac 

ıdeallıt e L 
Dünkü ıayımtıda ytrl· Tlrk mtlletlnl• ı&ıterdlll her tiri hla6met· 

mlzln müıaadıslıll~i dolagi va11flan TGrk ordu;un:~ ~· kahul edilmektedir. Bu 
siyle koyamadıbımız b•na kaluamanlık deıtaalar ( t dklk balen de••• •t•ek· 

1 t) AJDI • 
aid Büyük Millet lltcllıi kıılar bravo ••• er tedlr. 

•k ka•tetle L t Bal · müzt1ktrtltrlnl bu gün dır· tdeallzmta bOyu 
1 

ki• 6 - liri b6a6me 
cedlyoruz. •• bGyGk llahraat•D 1 kanlarda emniyetin teeııl-

••ll•. 1 Ankara, 23 (A ! ) - 86· hldlml olan fran••~ •ulıı · ıl•D temi• etmek laumu· 
ylk Millet Mıcllıtnln bu- tinin vHıfları 1••1• • k nu dahi taıdlk etlerler. Ve 
ıünkl toplanlıeında tklıncl temel taarruzları defet•• 1 ba ı•J•JI en ıerl lstr ıuret· 

bl 
' 

1 llUDA 1 ere celıe açıldıit zamaa Relı ıayeıl ile '9lr r D te ııUbaal için • ıa• 
et ıl 

ŞemHttln G6oaltay ı6z eden iki azmi metan halln.ledlr 
1 1 bu · ~ BetYektllndfr, demft -.e ıO· tunu haltncle dıkl • f 7 - ŞurHı mukarrer lr 

rekll alkıılar araaında lıı6r· lunmaktad11. (Alkıılar.) ıle ki, y•karatla ılkretlll•tı 
ı6ye ıelea Baınkll Dr. TOrktyenln f raoıa . ola• blklmler ıkt hGll6m•· 

ulbdau• b a t k•• Refik Saydam aıaiıdakl bırleımHI dlnya ' tin her hanıl irin n a -
t ilrlO ha f at beyanatta bulunmuıtur: neflaedlr Ve her k yeıladekl umu•I men • 

Muhterem arkadaılanm; ılı menfaatte• iri olar• ıkttsaaandan olarak dlf•r 
lıı fası11•• ı 1 ak Geçen mayıa ayıaıD 12 bu ıulhun mu a hOkumlerle an aıma ar -

(Alkıılar. _J fildi ılnde Tlrklye ile laıtltere Jardım edecektir · detmeelne maal •e r. 
aruınJa muhtemel taarruz bra •o ıealerl ) Aslı arkadatlar; 
lara karıı t•ırlkl meıalJI Aziz arkadaılar; r llrln•I maddeıtnde tkt 
lıtlhdaf edee mlıterelr be- Size timdi TOrlrlJ•- r•,•

1
• memleket ara11nda 16rlt 

namH D dtl 1 :raanameyl bu lr6ralden .. mfl'ıterelr beyan f btrltil •• mltal•• e e• •• 
k bu ır· klld okuyarak yiUuek taHlblnt· aynen okuyaca •• k b yaıl •aı.lyetln aynı t• • 

ze ara etmlt oldui•m :ıa aattaa lıttfade eder• ettl:I mulaalr••• aetteeıl•4• •lr 
man TGrklye ile Fran.a yannamenln ıhtt•a terek taabhldler• ıtrllmek 

madclelerl laakıld a1ln• H kararı verllm•ı oldafaaa arasında da a1nı eıaata hulleatan Ti ki •• 
aalaımalaraa derdHtt mG mefhumlaranda BuıGn ifade etmekle r J• 
zaker• olduiunu ı6ylemtı · teırlh edecell•· N f ranıa ıon samanlaran hl-
tim. Bu ıln huaurunusa Parlat• Fraaıa barıcı1e •. dl.atında ıulhu telallk•J• 

Ziri il. B.'Gk Elçlmlı ta
1
r•- .J"'ılren •e kendi emniyetle· Tlrklye ile Franıa ara11nda • ... " 

mlıı:akereıl itmam edtlen fıDdaa imza edılec:•k o • rln• mltencella tnktıaflar 
beyanname metnini ı•tlrt - beyanname ıudur: ıöıteren manzaraları a1•• 
yor .... ıuıb .ı. •a•••• yenı Anlaşmanın esaslırı: ıulbpener1111 mefk6r••1 •• 
•• kuv•etlt bir dGflm lll · 1 - l'OrklJ• ve Fran~a 1101 lroruema ••'llfHlle 
•• eden bu tetrllııl meaal hükümetlerl blrlblrlerlJ e muhakeme elliklerini ılı . 
••nedini m&llet nkıllertaln 11ln bir ııttıar•d• bul•• termektedtr · 
yüluek tantbln• arz edlyo· muılardır. Aralaraad• cer•· lktacl madde lteyaen•••· 
rum (Alkıılar . ) yan eden n balen de••

111 
ala lıtlbdaf etUll huı•lu-

ısake· ılsa ..... TürklJ• franıa beyanna · etmekte bulunan 111 da ıeçlel bir teır 
meıl lnıtltere h6lı6metlyle reler ıclrüımelertnd•111 a1u· 4el11 lıaalrtkf la.defi• •••• 
kararlaıtarmıı va tatb ık tu.I blrllil tet.arlı etUranlf' .. deh bir blrleım•d• •l•
me•ldlne koymuı elduiu- Ur. dl demtı oldutunu lrabul •• 
muı be,an•••• metntotn 2 - lkt de•lel•D ken teı'91t eden •• kati m•ahe· 
harfi harfin• aynıdır . (Bra - milli emnı1etlerl ••1

1
1
•• defi yakın bir ltld• alııld 

•• aeılerı.) olarak karıılıkh taahhOt eri kararını 16ıtereD bir htklm 
BlyOk bir da•• ui • taaammu• edecek uıt1D ifade edı1or . Bu mDnaM-

-11.ddetlı aılııal bir aelaı•a betle arzetmek lıterlm kt, runda ıtrltllea •Oıteka · ..... 
bal taahhltlerla iki devlet akdetmelerl tekarrOr etmlt TGrklJ• ile loılltere ara· 
Ye mi let arHında tam lalr Ur. 11ada oldulu ıtht Tlrldye 

3 - Nihal •al•ı•anın F ada da kati itimat ha•aaı içinde akde - ile raaıa arası 
cltlmHt •• bua•n f~ln de ekdtne ıottnr•D TGrktye •• allaai anlaımanıD laasır· 
ora4a mazlclen mGde•v•r hGlıümetl •• Franıa bOk(i lıkları ıCbatle lakııaf et· 

1 m.tl .uku bul.cak bir te · L b ••••Lalan• bazı plrQı erlD halledılmtı meale •e u • 
olmHı he• bize •• hem ea •Oz hareketinin A.kde•I: tanzim •• lk•ala kan•I 
Franıa hGk6metl•• daha mıatakattnda bir harbe aal karlbeye ıelmlı hul••••lı· 
muHfık ı6r6ndllQ lflndlr olma11 haltad• yekd ·l•ıle tadır. 
ki bu beyannam•1• etaılart ,.,.. bılfttl tıbırıııı rapma· B•J'•DD••···· a,ıacl 

I• •• yedıtktldarlarıada bu- madde•I ferl•lerladea bl · 
ta may11 arından bert mu luaan b•tOa yardım•• mG 
kerrer olma•••• r•I••• " 1 t ti• ıahtld•rlan• ayaı ••c· 

saheretl htrbtrlerl•• • 1 er· Lıle lıtlfade etmelerl•I ide· 1ımdı Jlkıek ta1Ylbl•IH ar- I h r bulaaduklaraaı • 
secleblllyor••· Meafaatlerl · ~e • ••• al ltıldllı••• Akdeals laa •-
mtslD •ıılert•tsle •Gteradlf be1an ederler. saeıeda taarr•zdan dofat.t· 
olarak bir ,ok •olııtalarda 4 - Gerek beyanat •• lecek ıhttJ&tat tfla iki ..... 
.,lrl .. tlll Pra•ııslarla artılc ıerek derpff edtle• anlaı- lekeU• birbirine tam •• t•· 
en kuY•etlt rabıtalar bl•I •• hı, Itır memleket aley· mll bir ı•kllde yardım ta• 
ltlrlblrl•I•• bafl•••ı ol• hl•• mlteYeccllt defddır. ahhldlerlnl thtlva •t•ekte· 
'or. (A.JLıılar) ,. •••" il•••• tahakkuk lr " 

• "' T k dtr. Demek elaror I, ar-
A1....Jenlsla ilet ucuada ettlll takdirde lr IJ•J• •• •• ı ki bl r kadaıları tlentzde tlofablleHk 

.y.I , .. ıh l•J•ıl- Fraa•afa karıı ı ı r ya .J 
b t t ı t tehlikeler •• ora•a lıepmHı 

D.a ... imi • hldlHlerl elan dım H •IH er• em n •• 
melhuz fırtınalar Tlrklye 

Tlrkty• •• f raaıa usun bir matuftwr. ılı ile lnılltereJI old•lu ııbt 
kara laudu4ueu• bl&e baf. 5 Nihal anlaımaıua 

d lı maltad•• .... ı karııhklı lnıllter••I• mGUeftklerl 
ladılı arası • 1 •a•lret kH fll (Seau ltl•cO ıapfa4a) 
ıttltarı1l• .le ltlrlltlrl•• yalsıa taablaOtlerlD ••• • ı•t· 
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IAYPA ı 1 

Bu sene yakacak buhranı olmıyacak 

HükUmet şimdiden ba 
zı tedbi ler ahyor. 
-------- -

Hariçten yurda gdecek 5 5 bin ton ~ömür ün 
gümrük rısmi indiriliyor. 

Bu ıene 1abanc1 memle · 
ketlerden Türklyeye ltbll 
edilecek 55 btn ton kok kö· 
mCh6oün gdmrlk reamlnln 
iodlrllmeılne lüzum görOl · 
müt ve bu maluatla btr ka 
nun llyıbuı hazırlanmııtır. 
Hükftmetl b6yle bir karar 
almala ... 1r eden amil, ıe 
çen HDe k6m0r tedariki bu 
ıuıunda uiraclıiı mGıkllller 

dır. 

Bılıadlit GHre ormaa ka · 
BUDUDUD keyduiu bGkOmler 
dola1lıl1le ıeçea sene klfl 
miktarda odun katı1ah ya
pılamamıt, odun sahtı azal· 
mıt •e buna mukabil kok· 
k&mlrOne olan ihtiyaç, yer· 
il fabrikalarının lıtlhıal ka · 
btllyetlala Gat6ne çıkmıthr. 
Bu rGzden ı•~en HDe 20 
bin ton kadar hariçten kö 
mGr getirtmek mecburiyeti 
bat 16rtermlttl 

Ceçea sene aluıtoıun ıo· 
nunda llmtkok fabrlka11nyı 
35.000 ton kadar k6m6r 
stoku •ardı. Halbuki bu se · 

ae, aynı ay sonunda 7000 
tondan fazla olmıyaca iı an · 
latılmıthr. Bunun haricinde 
ıeçea Hneden bu Hneye 
denedalmlt tOccar elinde 
takriben J-' bin toa ecnebi 
•e 20 bin top kadar da yer· 
it k6mlr bulunduiu tabmta 
edilmektedir. 

Buna ıomlkek fabrtkHı· 

nın bir senelik lıtlbıa ltı 
olaa 55 bin tonu da ili ve 
edecek oluraak 6nGmGzdekt 
kıt batlaaııcından ıelecek 
ıeoe lınt batlanlıcına kadar 
ıaabanelerln kok latthıall 
olan 30 ltla tonla beraber 
126 bin ton kok k6aıGrü 
tıtlhlikl kartılamak Ozare 
re memlekette menut bu· 
lunacaktır . 

Bu seneki ihtiyaç 
180.000 ton 

Buna mukabil yapılan he· 
nplara •e ıarf edilen k6mG 
rBn de 140 bin toaa llalli 
olmasına ıöre bu HDekl ıh 
tlyacıa 180 bin tondan •ta · 
fı d01ml1ecell anlatılmak · 
tadar. Me•cudla bu ihtiyaç 
arasındaki fark 55. bin ton 
dur . Memlekette kömGr 
darlıtına mahal bırakma · 
mak için hilkiimet bu aene 
erkenden tedbir almak lüzu · 
muou duymut ve babaettl· 
ilmlz kanun llyıhaun ı da 
bu makıatla bazırlamııtır. 

ithaline zaruret 16rülen 
bu 55 bin ton kok k6m6rQ 
buıGnkü ıümrOk resmi ile 
ıetlrlldlfl takdir de ve bir 
tonunun fıtanbul cif ffah 
da 15 - i 6 lira bulundu· 
luna göre lataobuldakl de 
po Hht fiyatı ton b·sfına 30 
lirayı bulmaktadır. H1tlkukl 
yerli kömürOn tonu latan 
bulda bugllo 21 l iraya uhl · 
maktadır. Arada, dııudan 
ıetırılecek olan k5m0r aley
hine 9 lira gibi büyilk btr 
fark •ardır. 

HQkQmet bu farkın d 11 ha 
mutcdıl bir hadde inmesin· 
de zaruret ıörmiit ve bin 

' ton 1abancı kamGı On en 
çok 25 liraya .atılabi lmesi· 
at temin için ıümrük reım l 

ola ınd lrllmeılnl muvafık 
bulmugtur. BuaOn merl bu · 

lunan gilmrOk kaDunu k6 
mürlln bir tenuodaD 7,5 it 
ra reılm alınmaaını lmlr· 
dır. 

Eier bu resim 2 liraya 
fndtrtlecek oluna o zaman 
hariçten getirilecek k6mQrGn 
bır tonu 25 ltrafa kadar 
ıatııa çıkarılabilecektir. Za · 
ten kanun da k6m6r0n te· 
nundan alınan 7,5 lira res
min 2 liraya indirilmesi 
ma1uadlyle icra Vekillerinin 
•ermlt olduju kararın tas· 
dıkJ için bazırlanmıtbr. 

Cıf lıtanbul flah 16 lıra 
olan bir toa yabancı kama 
rnn miiıtebltk eline ••. 
rıncı1a kadar gördülO zam· 
lar ıiimrilk resmtndea bat· 
ka oktro•a, Dizparko •• 
rıhtım Ocretlertyle lY 36 il · 
rayı bulmaktadır . Bundan 
ıonrada ffata muamele 
•erılıl, ıGmrOk muameleal 
ve masrafı, tablt1e, dıpe 
•••alr masraf, flnanıman, 
botaltma masrafını lliYe el· 
mek lcabetmektedlr. Bir ton 
baıına 1 lira da kir tll•• 
edilecek olursa bir ton k6· 
mir tam 25 ltrayı bulmak. 
tadır. 

HOkQm6tln bOyle kıt bat· 
lamadan bir kaç ay e•el al 
mıt olduju kararla bu ıe11e 
memleke.tte 1ıkacak bubra 
nının öoilne ııçllmlt bulun
maktadır. 

1 RADYO 

~ ANIARl RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1648 m. 183 Kca. 120 Kn. 
T.A.Q.19.74m. 1S195Kca. 20 Kvv. 
T.A.P.Sl,70m. 9465Kca. 20 Kn. 

25 . 6 · 939 • Pazar 
12.30 Prolram 12.35 TOrk 

müzlil (Klaılk proiram) 
İdare eden: Mesut Cemal 

K.Clme Hı •e saz heyeti 
13 00 Memleket aaat ayarı, 

ajanı Ye meteoroloji haberleri 
MGzik (Kü çük orkestra -
Şef Necip Atkın) l - Lud. 
wıı Sıed - Se•ıllfm (in
termezzo) 2 - Barıer -
Manon (V alı boaton) 3 -
Hanı Scbnetder - Meıbur 
röfrenlerden (Potpuri) 4 -
Paul Holzaer - Sakıonya 

köylG danaları 5 - Nıe · 
mana - Zeaol dansı e -
Brano Hartmaon - Parlak 
gOnet ıt ıiında danı (Enter· 
mezzo 14 15 - 14.30 Mn. 
zık (Melodiler - Pi) 

18.30 Profram 18 35 Mn. 
:alk (Şea oda müzlil - lb · 
rahim Özgür •e atet b~cek · 
lerı) 19.00 Çocuk saati 19.25 
Tnık mllalll (lnce ıaz fuh) 
20 00 Memleket ıaat ayara, 
ıjanı ve meteoroloji haber 
lerf. 20. 1 O Neıelt pilici ar -
R. 20. 15 Tarlı mftzlfl 

1 - Hicaz peıre•f, 2 -
Hafız Yusuf - Hicaz ıarkı 
- Se•dayı rubun •ık eline. 
3 - Arlf bey Hecaz • 
tarkı - Benim halım fıra· 
kınla . 4 - .•... - Kemençe 
caz f&rlu - GOletnl hthnü -
De 7 - . . - Hicaz u:a 
semalıl 8 - Artakl - kQr. 
dtlıhıca:aklr ıarkı - Yet· 
mezınf tükeomezmf. 9 
Faize - Nikriz tınlıı 
C enOI ne için ateılere yan-

(Sonu dördüncü ıayf ada) 

TORGILI 

Küçük Şerefin 
feci ô:kibeti do

layısile 
(Battarafı birinci ıayfatla) 

na btr doktorumuz bakma· 
mıı •e bu yüzden o çocuk 
ölmfi§tür. lnanılmıyacalı bir 
hadfıe deill mt?Evet ltu bir 
hakikat! 

Heldmhk ııf atını 1ö1le bir 
tarafa bırakalım. 

ZI HAZlaAN 1119 

~~==========================================!~ 

$EHiR HABERLERi 
~~ii=================================================~ 

Haklı olarak soruyoruz: 

Hazin bir şekilde biten bu 
vakanın mesulü kimdir? 

Naııl bir btı taıımah •••• ••••••-----------

•• nasıl lt•r 1a••n °••ahdır lize iztirap veren ıu acı~h hadiseyi olduğu gibi ı~settirmeğa çıhştık. Hadiseyi 
ki; ölQm tehlikesi melhuz 

bulunduiu bir ıDda hemcln· bildiğimiz halde yazmamak bir cürüm olurdu. Hıl~uki, umumi ınan tımsil 
:::. :·a~::u•U• ~.~rt .~~~~~~ eden bir gazete böyle ağır bir ithım altlnda kılımız. 
l:atlrabına llka1d •• HJlrcl Şehrimizde bir çocuiu• tahanede ae••, se•e yerine j 
kalııa! V • J•lnız fakir bir 610mtl ile netlceleaen, · ara- getlrdlilnl, blnaeaale1b , 
alleala midesinden kopara- naaC bir tloktorun da adı kendisinin de bunu yıparak 
calı k6çiik bir dta1alaiı karıtan ancak feci Te yii- çocuklarını kurtaracaiını 
keadl tltkln midesine tiol· rekler parçalayıcı kellmele- ıöylAyona da fayda •erml 
durmıla çalıtaın! Bu mide rlle taTılf edelatlıceitmlz bir yor. 
halt ftbaa ıelir de bir ıOn hidlH olmuıtur . Hasta çocuk, ten yClzü, 
patlamaz mı? Bu fakir mal· BilUln •atandatların haklı tlfa bekledlil bu kapıdan da 
letln ltQdceataden 1alnıa a1- o!arak ıoaıu:a teeaatır .... 
lık olarak y6z altmıt lira •1•1 lzllrap i~lnde çıkıyor. 

1aattl hıddeunı topta,acak Acıkh hAdisı tilAyata aksadıyor 
::~!r~~ ::::n:la:e:ına:~:: olan bu acıklı •akayı eldu Çocuklarını ebedı1en ka 

iu ıtbl yazıyoruz: 
bir doktor aç mıdar?Ve on- Bı k b d 6 1betmek tahhkeal ıle kar 

r aaa ın yanın a c k b ı d •-) un bir zalfe mür••t •• ıatla· tı artıya u •n U• arını 

k l 7 B el 
rıtle ltçl olarak çalıtanNurettla 

ası o maz mı lr HDI • sezen za ••Ilı ebeTeya tçlerl 
b d 

adında bir •ata•daıın dlrt, 
lr apartman yapacafım •· b 1 d 1_ il Ş f tututarak •lll1ete kotuyorlar •. 

d b kk d k ki 1 1 eı yat arın ••I 0 u ere in Fakat ebe•eyaln baıtaha· 111 da ın a 1 itti~ er m z kulafına sokakta o,narken 
eler ofru ise fOa ıayanı b neden ayrılırken bir tiki. 
tee110f! Fakat biz ttunlara L er nasılsa bir tat parçası Jette buluaacaklarıaı herb~lde 

&a~mıı •• çocuıa lzttrap h ı b lna•mak lıtemlyoru:a. Allah ta mta etmlt o an ay doktor 
••raln bir doktorumu:& bir ••rmei• baılamıthr. Çocuk, hükumete çocuiun babasın· 
d l b babası Ue bü1Gk babası ta d 1 t 1 t V 11 •il •t apartman yaptır · rafında• hemen bu ltlD mG an •••e I' m t ır. a 
11n! Fakat bunu mllletla kea· tebaaam olan bir hekime Recai GGreh •azıfe dolayl· 
dııta diil l k t ı ılle köyde bulunmakta ol • ver meı • 0 or • 16tQıülm01tOr . Doktor mu· 
teılnl ıullıtlmal ederek ••l· dulu ıvın Tll&1et tılert o 

ayeneden eonra kulıiın ıç 
hasıl mtlletın 11blaatı üzerin. sırada mektupculuk tarafın 

d h tarafında ıöıünmekte olan dan allrQlmektedır. e l Uklr yaparak detıl dıier .u 
btlumum temiz •• mulaterem ba .. tııı çıkarmak tçıo iicrtt Çocutuo ebeYeJnl hldtıe 

1 •- 1 h olarak bet lira lıtemlttlr . yl mektupcuya naklediyor. 
mea e.tıı arı ııbı ıamete mu· Mali •azlyetl htç de yerinde 
kabil afmete hak kazanarak SGleyman Sami Alemdar o 

olmıyan zavallı baba,doktora ıırada yanında oturmakta 
yapsın! Btr haatahanede llet 
yoktur illa e•de ameliyat 
yapacaiım diye ltet, on pa 
ra almak lçta keadııtne ve. 
rllen mQkerrer emirlere ni. 
men bir hHtayı gtlalerce ı6-
r4nd4rmek ve en albayet 
ôlümlne Hbebl1et Termek 
ne demektir. 

Bu doktor kimin itin •e 
ne için çalıııyor? 

Bu acı baktkatla .. n ıaf · 
hasına talaıd oldum. Eiar 
..kaya iki gün •••el mut· 
tali olsaydım hıı 1lph11lz 
bu za •allı ya nuculun ha· 
yatanın kurtarılmasına sebep 
olurdum. Fakat it itten ı•ç· 
mit bulunmasına rafmen 
binde bir lmld Ye ihtimal 
ile ilk olarak memleketin 
biricik ha•lk opera ta. ü 
hazık olduiu lcadar çok 
fedaklr . bir tahıtyetl olan 
Muıtaf a Şabanı ıardüm . 

Pakat aeı llubetlo 6oüne 
geçmek mümkün olmadı. 

ÇGnkO çocuk menenjit 
olmuıtu. Arhk btr operatör 
için de mQdıhale lmlılnı 
kalmamıth 

ŞJmdı itin kanuni safha· 
• oa ıeçelım. 

Cemiyetin bir yazılmıı ka· 
nunu •ardır . Bır de vlcdaoı 

lmmenln ıf adest de mele elan 
yazılmamıt kanunu vardır 

Cemiyetin yazılı kanunları · 
na göre doktor o!ıuo olma · 
ıın bir Tatandat elinde fm 
kln varken ölüme maruz 
kalan Jıter bir vataod111101 
kurtarmafa tltap etmn1e o 
•atandaı kanun nazarında 
mücrimdir . O yarın huzuru 
adalette bu tırn heHbını ••· 
redurıun . Ve bu yGzdeo ılS· 

receif milcazat ıüpheaJz mııd· 

kendlıl f~I• çok yükHk olan olan doktoru bu •azıfeyl ıfa · 
ücreti ••r•mlyecefıaı, ıkı ya davet ediyor. 
lira vermek ıuretde çocu Akıam oluyor Fakat bah
iunun bu lztlrabına nihayet ıl ıeçen çocuia doktoru• 
YermHlnl rtca etmtıttr. ell defmft deilldlr. 

f tt• artık •onu bir ölGme Erteal ıln za •allı Şeref 
kadar •aran acıklı htklye ytae babaaıle birlikte baka 
buadaa ıoara bütün fHaa met doktoruna 1ldl1or. Ho · 
tile batlamaktadır. lulmet doktoru,bu it basit bir 

Dok~or, ll&vallı babanın ittir. Beni• ••• getirin tatı 
1al•armH1na, lzttrabına th· alı•ereylm. 
emmlyet bile •erml1or ve bu Dt1or •e kendisini teaellt 
iti daha •talı bJr üıretle edtyor. Baba çocuiunu ku 
yapamıyacafı ce•abıaı •eri cafına alarak bu IJf kalblt 

Jor . doktorla birlikte eYlne ıı· 
Yanunun bftylk babası; dt1orlar. 

ılz yapmasanız De Japahm Fakat ne akıl teıadüf ki: 
baıtahane1e ııder, derdimi · H6k6met doktoru çantayı 
ze orada çare ararız. Dı1or a~taiı zaman bu ttde kulla 
•e buta ile iki elemzede nacalı lletln çantanın yere 
doktoru• Jaoından ayrılıyor · diltmek ıuretlle kmlmıt bu 
lar. Vakit ıcçttr . Haataba- lunduiunu g6r6yor. 
aenlo muayene saati dejtl. Bu umulmaz, hahra ıel . 

dır . Çaresiz ertesi 1ıllnCl bek· mez akıl 9azlyet de ~ocuğun 
lemek mecburlJetfnt duyu kurtulmaııoa engel çıluyor. 
yorlar . . Hilkucnet doktoru babaya: 

Doktor vazifesini hastahanede - Bu ilet falan doktor 

dl yapmıyor: da verdır Ona ııdtnız . Dı · 
Erteıl ıüoQ lztlrabı ılttık yoraa da muhterem bOkumet 

çe artan talJılz yavru aile . doktorunun bllmeden tarif 
nln bir tanıdıiı ile haataha etttft doktor bt t Ura ücret 
neye ıötGrQIQyor. Aynı he lıUyen hekimden batka11 
kim karııya çıkıyor . deitldir . Onun için 

Uu taı hutabaoede ahna · k a ı a p N u r e t t t n 
maz. Buna ald ilet yoktur. bu parayı veremlyeceğl, 
KOçfik Şerefin bü16k ba ba • ~4+--

11 daha eVHI haat.h nede Teı11ızzu·hd 'ld' 
bulunan bır doktorun mua· 1111 en V8Z geçi I, 
Jenebaaeslne çajırmadao Şehtr kultlbQ, Kütahya 
her tilrlü mOracaatları bu hattı üzerindeki Mtzltler 

dl olacaktır Fakat yaıı ma
mıı kanuoa göre Jnıani •a· 
zıfe1loi yapmamıt olmaaın 
dan dolayı efkln umumiye 
nazarında t bediyf n mah. 
kumdur. 

Hayrettin Karan 

meYkUne J•pmaiı karar· 
laıtard r iı tenezzühteo sarfı 
nazar etmfttlr. -Gelenler~ gidenler; 

Mebuılarımızdao Hı imi 
Şeremetlı dfto Ankaradın 
••hrimlze ıelmiftlr . 

o doktordan da bu zaruret 
halinde fayda ı&remlyecell
nl bıldifl iti• bittabi b61nl
nl1etle yapılan bu ta vsl1eyl 
1erlne ıetlre•lyor. 

Valımiz bu ıcıklı hadise Ilı 
bizzat aıakılanıyor= 

Nıbayet erteıl gtln baba 
çocuiunu kucaklayarak tek
rar •tllyete aldlyor. Vali 
Reeal GilrehJi bizzat maka· 
mında 16r61or. Hlcllı•JI taf· 
ılllttle a•latı1or . Ea tefkatlt 
bir baba b1111le meıbQ olan 
bu delerlt •e halkcı idare 
lmlrt, kulaiın na:alk 
bir uzu• elması dola • 
ytılle llt1ba1t yap· 
ması lhtlmalinl a6a önlade 
tutarak derhal memleket 
baıtabanealne telefon edl 
yor. V • doktora T• zlfeetnl 
yapmayı emredt1or. Ve 
haıtayı da hastahaneye ıöıı~ 
dert1or. f alcat doktor çocu· 
iun evine ıetlrllmulnl lıte· 
dığl için za~alh baba ıtttık· 
ce •ehamet kesbedeo yaY
ruıunu kurtarmak için çare· 
ılz bu telcltft kabul edtyor. 

Hadisenin f ecaatl 
E9de çocuiun kulefın• 

doktor tarafından Japılao 

mGdahale iyi 

bir netice vermtyor. Za •allı 
yanu bir ha1ll kan aa· 
yediyor, bitkin kucakta d• 
tatına•ıyacak bir laale ı• · 
il yor. 

Günlerden bert hastaya •' 
ıilrmlyen, gllç laal ile ite mG· 
dabale etmek zahmetine lı• 1' 
la nan ba1 doktor bu def • 1 

ben artık blrteY yapama.O· 
Hasta lıtanbula GOlbao' 
baıtahaaHlne a6Uh0lı00• 

ta•ılyealnl de thmal et111I' 
yor. 

Zavallı yavru ameliyat mas•" 
sın da 

Bır tesadüfle Hayrett1° 
Karan bu feci b&dlı•1' 
muttali olunca kendini ,.,. 
taauyacak bir ha lde bullll 
nan hutayı bir farto0~ 
alarak haıtıhanede nöbtt' 
bulunan operatör Mu•t•1' 
Şabana ıötiirmüttür ~ 

o~ıerll ope1.•t6r •'"'~, 
ıeç saatlnda alır bir b• . 
gelmlt bulunan :aa•alh Şe'' 
fe mealeilnln bGtüo kud'', 
tile koımak llllyoua d• '' 

tak it ttden 1ıeçml1Ur· ~~' 
Yallı vanu t' I' 
lhtıla9lar orasında ba1•11 

ıözlerını 1ummuttur. f 
k 

"' 
Şımd« bir aile hal ı 1, ~,,, 

bettıklert eevıth y• d~ 
rınıo ardından gö.ıy•t1 

mekte, h ıçkırmaktadır · ~·~ 
Bu g6z1atlarının, bı.J ~I~ 

kmkların anlatmak, l•t:i 
lerl, haykırdıklara acı lf 

(J 
kat öaGnde müteeıılr ,,,J 

(Sonu OıOocG ıa1f• 
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Z5 HAZiRAN llJI TORU.iLi IATPA ı 1 

Saadetin on sekiz şartı 
Eğer bu ıartların hepsi sizde varsa dünyanın 

en mesud insanı sizsiniz. 
1 - Eler, güoeıtn dol 

dufu eaatl• öile ara11nda 
dofdunuzaa ılzdelıl bayati 
dlnamlzm dller l naaolraın · 
kladen bir mlıll daf a fazla
dır . Bu ha1at mGcadeleılnde 
herkeıten daha iyi mu•affak 
olacaiıaıza bir lıaretttr . 

2 - Pembe, yeıtl •• bil· 
tin ma•llerl ae•lyor11nız bu, 
bayataaıaan aeıell ııçecellne 
•tlınnızın meıut olacaiına 
delllet eder. Bu renkler Ve· 
•lbln renkleridir. 

3 - Alnınıs yClkıek, pO 

rilzıQa •• muntazamıa bu 
iyi Ye mOıabamaklr bir ah 
lllıa malik olduiunuzu, na -
•uıla Ye dOrlht •• ldtl bir 
lıı ... olduiunu 16ıterlr. 

4 - Kaılaranız muka ••eı 
lllıldtr? O halde ldeallıt, op 
tl•lrt •• u1ıal bir lneanıı · 
•ız. 

5 - G6zlerlnlzln renıl 
lroyu •• YI, ko1u yeııl veya 
•il lıe bayatta ıaadete ko 
la1lalda erlıtnlalz . Ç6nk6 
çolı açık 16zler• ıahlp olan 
lar çok bayalpereat •e baı · 
••ı lnıaalardır. Onlar dalma 
•ulnıtu baya le ufrar · 
lar, ıok ılyab g6zl6 klmH
ler IH ekaertya çok mairur 
•••anlardır. Keadılerlne faz
la emniyetleri •ardır. Onlar 
•ı ııyle kanaat etmedikleri 
için batan mlnulle meıut 
olıaalarına lmkln yoktur. 

6 - Saçlarınız çok açık 
renk ••ya fok ko1u ılyah, 
lrıplnrausı deltlte aıkta Jilz 
de y(lz munffak oluuuouz, 
çGalca çok açık ıarı ıaçh 
lradıalar ıaadetl fark bile 
•t11aeden yanından ıeçer1er, 
Çolc ılyab aaçhları da ademi 
te11ıezzGl 161terırler. Knm•zı 
~•çlılara ıeltace o nlar aaa. 
l ett lcendt ellerinde 6ld6rür
•r. 

7 - Pıofdden burnunuz 
"• çok luıa, ne .le çok uzun 
• 5rnamo1or1a ra1et itidalli 
"• •kıllı bir ln11nııoız de. 
lillelıur. 

Çın1&4 çok uzun burun 
~lal&lr dGtkilnlilf Oae, kıaa 
lt~rıı11ılular1a ıeraemlıie de-

•t eder 

bı ~ - Eier dudaklarınızı 
,,' •ıtlreo çlııı doz •• pil· 
d ••Gz lıe bu maatıkla ol 
çı"lıaouza lıarettfr Eier lıu 
1111

111 llrı uçlarında aı•iı doi-

11 hılyorıa pesimizme acı · 
1 • 1 

tel "• taltbıızlıie delAlet 
it,~~- Bu çlaıı yukarı dofru 
)(ltn;'•• bu da iyi hOküm 
IQ "'1nn lnaaolardıs görfi · r. 

'' ~•llıtnlad, bir lıuıur Yar· 
'"• \1 bauaı ve mo,.u, bir 

'" • d 1111.. e •ima neıelt oldu 
.... ı_ bı 
ıo r ltaretttr . 

f 'ti - Çeneniz haddinden 
.._ ı' çıkıntılı •e ıene nor . 

'de111 f 
ç•lcı1c azla lçerlJe doğru 
'hlllcl d•tllae bu hal zekf, 
111,, 1 ve mu•azenelı bir 
t ı 11 •0 1dufuna alamettir. 

tıc1,d- Eter 1 ı 1maahia lı 
''•& •nıı "&rıa bu neıell •• 
~••ı ld 1 ~ 0 ufunuzu 16ıterfr. 

~'"-h - Eter ayaklarınız bl· 
d,k •e uçları biraz yukarı 

.... d '''el a .. a,oua bu kendi· ,, 
'''' •aıtn olduiunuza all 
'ı '· 
~--:- EllerlDI• be,ız, uıuo 

1&1, •• biraz etll11e bu 

bayatı biraz ı ı hhl 16rdOğü · 

nQzOı, kendi allmetlntzle 
Y•ıamağa ıeYd l jlnlzl ve tıl· 
alzl iyi btldljlDl&I aöıte• 

rlr. 
14 Tırnaklarınızın dibin· 

dekf beyaz ~tzıllerln ht'p 
ıl ıörOolir ve muntazamıa 
bu ılntrlerlnlzln ku••etlt, 
•Gcuduauzun aaflam oldu · 
juna del&let eder. 

15 - A vucunuıun içindeki 
oızııler. 

(A - Hayat çlzılıt: Uzun 
Ye pQrilzıCb . 

(B - Sıatrlertn kuvvetini 
ılhteren çizgi: Hutalakların 
J•ptıfı tahribata kuıı mu 
ka •emetl ıöıterlr. 

(C - Zekı• çlzılıl . 

(G - Mınlllr Ye meram 
çlzılıl. 

(D - Kalb çlzalıl. Şehadet 
parmafının baıladıiı Jerde 
nihayet bulur. 
(E Kader •• talih çlzglıl 

Kolay Ye arızuız bfr ha1a
ta def&let eder. 

(F - GGneı çtzılıl. 

Senet •e munffaklyet. 
Şahadet parmafının dör· 

dQncG parmalııtan daha uzun 

oluıu da becerikli ve ha· 
yatta pratik olmafa delalet 
eder. 

16 - Eler ıehadet ve 
· dörd6nc6 patmak ayni uzun· 
hıkta ise preUk hayattaki 
muvaffaktyehlzltfln hemen 
lmklo11z o1duiunu g&ıterlr. 

17 - Kolunuzda dalma al· 
tın bir bilezik taıırHoız bu 
idareli, dGtüocell olduğunu· 
zu ı~ıterfr. Eter bu bilezlil 
ıol kolunuzda taıımai• adet 
edıamtııentz bu ltaath Ye 
ıe11tz olduğunuza, ••I kolu · 
nuzda taııyoraaaız bu da 
keadlnlze itaat edilmesini 
aevdtilntze lıarettlr 

18 - Avuçlarınızı 11khfı· 

nız zaman baı parmatınııı 

dııaııda mı, yokıa avucunu
zun içinde mi bırakıuını:r.. 

Yeni doimuı çocukların, 
delilerin canından bezmıı 

olanların •• 6illerln avuç
lara kapah oldufu saman 
bat parmakları dalma a vu · 
cunun içindedir Bu hal, all 
kaaızhiı H Omttaızllil~ ıöı 

terlr. Bu ö1le bir bat •aafı· 
na delllet eder kt bunu yen
mek muhakkak llzımdır. 

Katil Vidmanın giyo
tinle başı nasıl "'esildi? 
Canavar adam korkunç ma

kineyi görünce dehşet için• 
de irkildi. 

Partı, - Muhtelif zaman 
larda e11areoglz bır ıurette 

ıılenen altı cinayetin fallı 

olarak ıeçen aene Perlıte 

bfrl Vıdmau ve dlierı de 
Milyon adlarındaki iki ktıı
aln yakalandıiı ve bundan 
bir ay e•••l tktılnln de lda · 
ma mahkQm olduiu mal1lm 
dur. 

Relılcumhur Lebrun, ikt 
mabkamdan Mılyon h•kkın · 

dakı tdam cezaaını kGreie 
tabvlt ve Vtdmanın hükmtl· 
na taadık ettıtınden, Alman 
ırlunJan olan ikinci katli, 

• ıeçeııcumarteal ıabahı aaat4.32 

de VenaJ baplıhaneal 611üa 
de kafa11 (ılyotln) le keall · 
mek ıureUyle idam olun -
muılur 

Vıdmao, ıon Zlmaolarda 
dalma fncıl okumak ve iba-

det etmek ıuretlylc haplı 

hanede gayet aaldn bir ha · 
1at geçlrmlf, bir kaç ıüo 

eYvel, h8creıınln° yaoıbaıın· 
dakı odada bulunu1 11ç or 
taiı Milyonun, 6tedenberl 
adeta o1dutu veçhıle ıtoırll 
adım lannı duymayınca tüp 
helen mele baıta mıı, M ı I,o

nun !dam edıldljlne ve ken· 
d iılnln affo1unduiuna zahtp 
olmuıtu. Fakat, bu ftlue za
hlp olduktan bir kaç aaat 
ıoara keadlılat ziyaret eden 
Oç a•ukatı, Milyon halıkın . 

dakl cezanın relılcumhur 

tarafmdan kOrete tabYll 
olunduiunu ve kendtılnln 
ayaen tudık edlldıttnt 
ı6yleylnce, katıl V ıdm•n ıu
kutu haJale maruz kalmıı 

ve: 
- Ooun fçlo Milyonun 

ılnlrll adımları artık duyul· 

maz oldu. Zarar yok » 
Dem ittir. 
Vıdman, müteakiben otu

rup a•ukatlarına •Jrı ayrı 

birer mektup yazmıı ve ken 
dtlertae mQteıekktr olduiu
nu kaydederek mektupları 

ımzalamıı ve kıpamııtar . 

Vtdmaa, ıayet eaktn ol · 
dutu halde cuma akıamı 

yatafına uzanmıı ve ıababa 
kadar uyumayarak düıtınce 
ye dalmııta Sabah saat 3 42 
de Venay haplıbaneılndekl 
böcreal açılınca lçerlJe ıtren 
müdtlelumuml •e Qç avuka
tlle karıılıı~n Vıdman yata· 
ğından kalkmıı ve: 

- Sızı dündenberl zaten 
bekliyordum » 

Demııttr. 

Vıdmao , müddeiumumi 
nln okuduiu idam lllr:ı:nnı 

ıükQoetle dırılemrı •e müte· 
aklb n yaluılandıfı &fiD flJ 
mlf oldufu elbıae1l ılJerek 
traı olmuıtur. 

M6ddelumuml, b ir diye· 
eefı olup olmadıiını Vtd · 
mana ıoruoca katıl, •azntıı 

oldufu mektupları avukat
larma vermtı •e kendılerlne 
ı ı f ebende teıeklcGr ett kten 
ıonre, papaıa bakarak: 

- Ha1atıano fenalıkl1trla 

1reçt ı flnl ltlref ederim Ll· 
kin bQyOk Allahın beni af 
f edec~tıadeo lmtd•aram. 
Za•alJı anne ve Ct!mlyet de 
beol aff ettlnler » 

Demlf •e hıçkuıklar ma 
ol oldufuodan baıka bir t•Y 
ıöylıyememlttlr . 

Vıdmao, btraz l<"Dra ıilkA 

net hu1muı ve kendlılne ve 
rllen ıtlarayı bir kadeh ru
aou tçmlf, müteakiben lale 

Anna~ella tocasila ~ir • 
liU ~ fransaya geliİor, 
Meıhur Franaız yıldızı An· 

nabelle ile btr numıuah Doo 
Juao, T1ron Poverlo evlen 
dikleri •• 'umdur. 

Bu izdivaçtan beri yeni çift 
bütOo ılnema llemıo_ln bay 
ranlıi1nı kazanmaktadır. Ye 
Dl e•ltler balayı yaıacnakta 
ve fevkalAde mesut ıöraa · 
melctedtrler . • 

lkı yıldız bugün Loı An 
ıeloıda berkuto k11lıanç na 
zarları alhnd~ Yaktt ıeçtrl 
yor. Bu çiftin ıaadett berke
ıtn nazarı dikkatini cel bet
mektedlr. Balayı Y•tıJan 
meaut çıft Kallforntyada ken· 
clılerlne mHut bir JU•a kur
muılardır. 

Annabella, Kalıforntyadan 
fevkalade hoılanmaktadır. 
Ancalı her H~e Fıanıaya 
da bir aeyabat yapmak lıte· 
mektedlr. 

Yıldız bu defa da birkaç 
g6n• kadar Franaaya hare· 
ket edecek kocuı da kendi· 
ılae refakat edecektir. 

Yeni evlilerin Hyabatlerl 
me•zu arayan ıfnema muhl· 
ti için ıOzel bir hareket 
olacaktır 

Annabella Koat dazQrde 
yeni bir Amerlkaa fıl&mı fe 
•lrecektlr. 

reden çıkardmııhr. 
Haplıbanenln etrafını iha

ta eden kHlf kalabalık, 161· 
ıQ açık ve çehresi Hpıarı 

lı:eıllmıı olan Vıdmaoı aaron 
ce kilfGr etmele bıılımıı· 
tır. 

Papu, elinde baç oldul• 
halde katilin 6n0nden yilrl· 
mGı ve kendıııae mGmkGn 
olduiu kadar klyotını ıöı
termemefe çalıımıı lıe de 
katil, korkunç makineni~ 
6nüoe ı•llnce Grkerek bir· 
denblre iki adım ı•rllemlf, 
mtlddeıumumlaln, ıoa bir 
cilyecıtı olap olmadıfı hak
lnndakl ıuallne: 

- Cemt1et, beni •e fe. 
oalaklarımı biran ••vel unut. 
ıun •• bent affetıla » 

Dedikten ıonra kaf aıını 
ıtyotlne usatmııtır . Saat 

4.32 de bir unlJ• içinde 
Vıdmanın kafa11 ıöfıünden 
ayrılarak Hpetln Jçlne dOı· 

mGı •e kanlar fııkırmaia 
baılamııtı. O dakikaya ka-

dar katile kartı derin bir 
ıazapla müteha1111 olan halk 

kanların fıtk1Jdıiını 16rQoce 
derhal ıuımuıtur Cell&dlar 
belirmeje baıl•1an ıafakla 
beraber he•en harekete ge . 
ıerek ılyotln m kıaeatı:I yı 
kamaja baılaınıılar, Vıdma., 
ona kafaaını t&flJ&n aepetın 
içine bir aıtktıar mayi attık 
tan ıonra tepeli mGhürlıye · 
rek adliye memurlarıaa teı 
ltm etmtıler ve ceaedtde bir 
imdadı ııhhl otomoltlUne ko· 
yarak, kabrfıtana altlrmlt. 
ler, bir hafta eYvel V•dma· 
nın atleıl tarafından ıaha 

alınan 1erde açılmıı olan 
mezara s6mmaılerdır . 

Vtdmanıo a•ukatlarından 
Moracaferi: 

- Hayatımda ilk defa bu 
derece aakıo bir lda• mala. 
kQmuna rutladıcn Vıflman 

canavar ıtbl 1aıaniı1 •• fa. 
kat blıOoe h ölmOttür. » 

Türk - Fransız be-
• 

yannamesı .. 
(Baıtaraft blrlocl ıa1fada) 

olan Türkiye ılı Franıı 
yı da bir cephede 1aayana 

k ı bra· ıöaterecektır. (Ai ıı ar, 

•o Hılerl.) 
Hayati menf aatlerlmlsln 

mil· 
•e emnlJetımızlD •n 

1 Akdeniz 
hım cenabı o an 

tlletlD t1fba vaa11nda ilç ID 

lhu arayan 
rıkt meıalıl ıu 

lhtl bul· bir tdeallzmln ıu 
k etli ıaJ· maıına matuf uYV 

retlerınden baıka bir t•J 

deitldır . 
Dördilnc6 maddede TOr

nıD ba .. kiye FranH aalıtaaıı 
Oı etti· 

ktlıl mlnaaını te•ar 
6 ıyoruı. 

ren bir mıfbulD 1 ' 
Eier arkadıılar, bu beyan 

il ıı taah· 
aame ile ılrlttl • 

bıdelr 
hi:ltler yarınki •u• 

d i t taah rla lıtıbdaf e •c• 
hlltlır ıtbl 1alaız bizi• em .. 

1 matuf· 
nt1etlmlzl koru•• a 
tilr. V • btç bir clevletlD 

·h bir aleyhine mGtenccı 

d ıodımlç 
mina bualar • m 
defıldtr . 

d 1 meYSU" 
BeıJncl mad ın • 

1 blral 
ubahaettlll tem•• ar 
e••el arHt•lf olduiuam 

el et· 
ıtbl faaliyetle enm 

1 TOrlllJ• mekte •e buD ar 
1 1 l lDallDln 

- aııltere a• • 
1 dalı 11· mHnetlerlal hasır • 

bl T6rkl1e - Fraaıa aıhalat 
d aynı ıu 

muabedHlntn • 1 
b l d• t•••. •• mlna da 11• 

mek azmi katlılnl 16ıter

mekte buluamuıtur. (Alkıı· 

lar) 
TürklJ• - Fraaıa mütt•· 

rek beyaonameılnln altıncı 

maddeılndekl bGkOm bitta
bi Balkan mlıakının akit· 

lerıne yerdlii huk•k Ye •e· 
zatfı biç bır •eçbtle •blil 

edecek mahiyette deitldlr. 
Balkan mlıakı TOrklye - in· 

ıılteıe, TOrklye-Fra••" aa· 
laımaları ile tedalıtll ılı
termekıısıa bGtüa t.tıldila· 
al mu haf aza etmekte •• 

ayra bir ıulh &mili halinde 

mıevkll•I tatmaktadır. Be. 

yaanamedekl ~u •ad.le 
berke1ln anlamıı olacaiı 
yeçblle TOrkl1e ile Praa1&: 
nın TOrklJ• ile laııltere 
araııa.l• olduiu ılbl bu akit 
ile ı6ıtertlen eadlıelerlal 
ve buıual . •asl1etlerlnl all

kadar edl1or. 
Yedinci •adde bir ıaJ• 

etrafında blrleıen meml•· 

ketlerlmlsln ıulb mıntaka· 
ııaı teni etmekte .. rbeat 

olacaklarını 161termekte· 
dtr ki, bu da. akd•t•lt ol· 

clulumus aılıtanıl• haaıl 
,oıuek ideal• mlıtenlt ol· 

dulunu bir kere clalaa lıbat 
eder. 

Muhterem arkadaılara•; 
SIJaHtl•tn blUin lnkltaf • 

lan milletin haklld menfa• 
atlarını dtkkatlı aramakta. lerlnt atmaktadır· 

Beyanaa1111alD 
altıncı memleketin e•nl1etl•I te· 

,akkazla korumakta •inci•· 
mlç olan TlrklJ• Cumlaurl· 
J•tl HClkAm•tl Millet vekil· 
lerlnln yGkHk cllrektlflerf ve 

maddııl Tlrkly• ••nfJ•· 

tinin yalnız AkdenlzdeD ıe· 
lebtleHk tehllkelıre kartı 

eti ali.kadar 
defli, bu emDIJ klff•· 
edecek mıntakalarıa 1 ılnde belırmııt mahtıme 
tehdldlere ve tebllkelere 
karıı ılyanıtl lıttlıa• et 

mtktedlr. 
Muhterem arkadıılar; 
Malamu•uz.lur ki, TOrld· 

bl cıpb11l-
ye emaı1etlaln r 
nl ku•vetle tutan ve ıeo1e· 
l f 1 il ..... re e· 
erdenberl •f z bQyOk 

rlyle ıulh davaaın• · l 
lan Ba · 

hizmetler etmlı 0 l 
kaa mlıakı ıoD • 6' 11me 

1 
· 

rlmlz.len bir kat daha iti· 

d k vet bularak 
ma ye UY k d r 
çıkmıı ye ba ıOne a ; 
olduiu ııbl yarın lflD • 
eaula btr ıulb unıuru ola-

rak vazlfealo• devall'I et 

teıvıkklr ta1Ylplerl1le 
keadl•• ••r•lt oldu· 
ıua•z nzlfe1l lf a1a ta· 
lıımaktadır. ( Alkıılar.) 

Bu yaslfenl• bir Herlat 
daha 10kıek husurunuza 
ıetlrdım. Tlrkt1e - Franıa 
mDıterk be1ı•namHI hak
kında açık reylerlnlıl kul· 
lanmaoııı rica ederim· 

Baıveklll• bra•• ... ıerl 
ye ıOrekll alluılar araııada 
karıılaaa• b• be1anataaı 
mlteaklp bir çok hatipler 

161 almıılar •• bu mClzak•· 
r• ıonuada açık re1• mCl · 
racaat edilerek be1anat 342 
reJI• •••cu4un lttlfakl1le 
taıvlb oluomuıtur. 

Hakh olarak soruyoruz: 

Hazin-bir şekilde biten bu 
vakanın mesulii kimdir? 

(Haıtarafı ıklacl ıayfa.la) olurciu. Hallllukl bu .ta Itır 
k 

d yacak tek cQrllmdlr. Umumi ıflılrı 
yaca ' asap uymı 1 d bir •aset• ••• 
bir ferd tata•YUr etml,orU~· tem1ı~ .~.:·bir itham altaa · 

Bu kanaatle ıoruyorus. bly L 1 8uD• •ledaaı 
1 1 t t 1 • ha· da •• ama•· Tafallltl • an • 1 ım• lradde1, ulYI Itır 

zln bir ıkılclı biten ltu ••lr· mı••• mu 1 
1 1 kimdir? vasıfeıl olarak yerlae ıetlr· 

adan meıu o •• h 
Bır doktor baatHıaı mut dıftmlz içi• mOıterJ iz. 

l•"• madd• ... uıaat 111a 11• Adllyı çocuta dOn otopsi 
bıltnde mi mua,en• Y• teda· yıpfırdı: 
vJ eder? Yoka• •ataadatlak, 
ıa .. nlık ••bl yQluek duyıu 
larıa altıada menıup oldutu 
cemtyete kartı yapmafa 
mecbur oldufu bazı vaalfe· 

lerl ••r mıdır? 
Stz, ıstırap veren ıu acılı· 

lı hldlıeyf oldulu ııbt ak 

Geç ••ktt haber aldıfı· 
mıza ı&re Cumhuriyet MOci· 
deıumumllıll Şerefin 610m 
b&dfıeıt bakk1nda tatlklkata 
baılamııtar. Bu mOnaaebetle 
dOn memleket hutabane 
ılnde ceHt (berinde otopıt 
J•ptmlmııtır. 

Oemlıttr. Oljer bJr ayu· 
katı da, Vtdmanıo normal 
bir tnıaD olduğuna kftol bu
lunmadıtını ıö1loml1Ur. 

•• uırmei• çalııtak. 
H&dl••JI blldtflmfz hal.le 

yaamamak, bakıkata ııalemek 
Tahkikata devam edllıce -

11 aalaıılmakta.lır, 
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IAYPA ı 4 

\ngillz hükümdırlumrn son ziyaretlerinden sonra: 

Büyük Britanya ve 
Birleşik Devletler 

- Le Soi r - "azetesinden 
~--------------------~------------------«Bu günlerde A vrupada 

olup biten hldlaelere baka · 
rak Atlas denizinin 6t• ta
rafında cereyan ede• hadl
HlerJ ehemmiyet.iz ad et-
1Dlyeltm, Amerika, zaten 
umumi ıulh ı tyıuetl tle 11ln 
btr t•kllde allkadardır. in· 
ıalıa imparatorları Amerıkan 
hllı6metl •e Amerika• mtl 
leli taraf ınelan hHaretle lı 
rllrb&l oluadular. 

Altıncı Corçla Krallt• Eh· 
nbetla Bırletfk Amerikayı 

alyaretlerl, cle•rlmlsla en bl· 
,ülc ılyaaf bldlselerladea 
blrlıldlr •e ... , .. ıatGrme• 
Itır halrtkattlr. Bu ziyaret, 
zaten tiri mtllet ara11ncla 
me•cut ııln doetluk mftaa · 
aeltetlerlal lf ad• etmelrle 
~almaz, aynı zam"an•a clOn· 
yada Anıloealuon teeaaldl
aftn bltlnlGllaü ı&ıtertr. 
Bu te1anOt, mlnaaı lalrrlyet 
•e lıtlld&l olan mltterelr 
tl6aya •edenlyetf nla bir ter 
cCl•aaular. 
Zamanımızın tartlat tedkık 

e4illecek olur1a Amerikan ••: 
lnıtlız ılyaaetlerlnln mutlak 
tekimülGnde en çok aaaara 
çar19acak ıey bu ılyuetlerln 
mu•azl oluılarıdır. 

Gerek laılltere, ıerekae 
Amerika tecerr6t ılyHetla· 

clea •az ıeçmlılertllr. Ame· 
rlka ile laıılterenla ayrı •e 
kendi Clzerlerıne kınılmıt 
Itır halde baluamaları, harp
ten ıonrakı milletler araıı 

karıtıldıklarıaın ea büyllr 
Mbeplerlnden blrlıldlr. 

Zera dayanarak düayaya 
tahalrkOm etmefe kalka• 
totalıter rejimlere kartı de 
meluaıllerla ltttlaat etmHlnl 
lıtlyea ve bunu metheden 
Ruznl olmuttur. 

Eler eıkl dünyanın har 
rnllletlerl medealyetlmizl teh 
dıt eden •ahim teh\tkeler 
lcar111ında blylk kalkınma · 

lar batardılarH •• bunlar 
blyGlr bir kmm teılrll ede
cek lradar tokHlar, tehlike 
aamaatnda Amertkaaın mad 
dl •e ma•Hi yardımları 

olacıtına •e onua ı••'t men 
balarnadaa lıtlf ade edecek· 
lerlae itimatları olduiu için· 
dır. 

Btrleılk Amerika de•let 
lerlnln, loııltereafn ve Fran· 

sanın faal doıılukları Itır 

ku•nt teıktl eder ki, bu 
ku•••t lzerlne Hilam 111-
lam lıtıaat edilebilir. 

Amerika, o 811ane•I ayrı 
hiından çıkarak, lnılltere 
de nihayet, laılltz me•faa
tlnl kati ol.rak ancak Av · 
rupa kıtaeıada koruyablle
cej ıne kanat ıetlrerek · bet 

teJ lmlsla dalıaıl rae rırmtı, 
demokrat bloku rayet tabtt 

olarak tetekkll etmiıttr. Bu 
blok dlayaaıa çebreılal de-

flttlrmlt, ıulhu koruma ı•· 
nılarını azım ıurette arttır 

mııtır. Amerikalılar larılız 
ı mparıtorlarını allntlarlar
ken, anılo1akıoa arkından 
ola• bu iki bgyOk millet 

lerlal manevi olarak teyit 
ederken bunu dtııGomek icap 
eder Oolarca hGrrlyetltz ha· 
yat olmaz. 

l•ıtlıs - Amerikan blolru 
bir realttedlr kt onu hoı 16r· 
memenin lmkioı yoktur . Ba 
hlok bundan ıonra dOnya 
mu•aHaHI üzerinde alır ba 
11caktır o,ı.k•. lıau blokun 
meHudıyelt la6t6o lttlf aklar 
•• bOtla muabedelerdın de 
itldlr Zaten b6yle bir bloku 
tahHn klmee tlsa edemea. 
Çldk6 tabhllr ve Amerikalı
lar ti• lnıılıaler aynı ideal, 
aynı dlt6•0t •• duyuı tar· 
aıaa mahktlr . LE SOIR 

•• ••• 
RADYO 

( Baıtarafı llllncl Hyfada) 
takıımt S - Bımen ıen -
Hicaz tarkı - Yıllar ne ça
buk ıeçtf . 6 - .. .. - H1-
11D. IO - NenH lley -
Muhayyer tarlu - Can ka

•uıtu 

21.00 Konuı•u 21 15 Mlzllı 
(Vtole ıoyo - Zeki Beyklren 
tarafından: Fr; Scllubert -
Aıpegılooe ıonate) 21_.35 
mOzlk (Neıell milzlk - PL) 
21.50 Anadolu ajanu (Spor 
teniıl) 22 00 MCizllı (Caz. 
band - Pi.) 22.45-2;j Soa
ajanı haberleri •e Yarıakl 

prolram. 
26 · 6 . 19J!J Paz•rt11i 

12.30 Prosram 11.31 Türk 
mlztll - Pi. J J 10 Memleket 
ıaat ayarı, ajonı •e meteo· 

rolojıhaberlerı . 13 15 - 14 Mü 
zlk (Karıtık profram - Pi.) 

ıg ULI Profram t9 05 Mo. 
atlı (Bir u•erUir - PL) 19 US 
Tlrk •lzlil (Pa11l laeyetl) 
20 00 Memleket ıaat ayuı, 
ajaaı ve •eteorolojl haher
lerl . 20.15 Konutm• (dokto· 
run saati) 20.30 T6rk mlzl · 
il (Kadın kOme teı n Hz 
he,ett.) 

1 - • . , • - Hıcazklr peı 

re•I 2 - Sadul.ah ala - Hı· 

caaklr tarkı - Hıra met ıOl · 
t•••· 3 - . . . )) » 
Maal oluyor hall•I takrire 
4 - Şe•kl bey - H cazklr ıar 
kı - GöalOmO dOçar eden bu 
hale hep 5- .. · · - Kemaa 
takılml. 6 - Ralaml bey - Hı. 
ıar ıarlrı- Btr D••cl•a•11n 
7 - . . . -Htıar puHllk ıar· 
kı - rdiçük ıuda ıördlm le 
al 8 LlUf ala - Hıcazl&lr 
tarkı G6Dlüml ltlr laflı dıl 
bas. 9 - .... - Hıcazklr 

HZ aemalıt. 

2 t .1 O Mılli mu•lkllere dair 
tklacl konuıma - Romen· m•· 
ılklıl: Halı l Bedi 21.25 No 
teU p\lklar-R zı.30 Mlıila: 
(Küçllı orla:estra-~ef : Necı, 

Aıkın.) 
1 - Rudolf Nltzlader - Hay 

dl bana bir ha•• daha çal 
2 Beeth•••n - lıkoçya ha 
Talara 3 ...:. Karl F6derl-Vı

yana ıark111 .. - f ellıx Glet· 
ımer _ Sabah Hllm (Faatazl) 
5-J. Strau11 - Ma•I tuna 
val11 6 - Pepl MGller-Lapa
loma tark111 Qaerine fantazt 
1 - ltalo Aazonl- Sabah ıar 

mevcudiyetlerini, üzerine k111 
•a••tmlt otdullları hlrlyett 23 00 s.a •Jaa• haberle· 

mG4afaa et••k lfl• •••••it- rl, •lraat nham ta .. •ll&t 

tORlt.DILI 

Bıılıkesir Askeri Satın 
Alına Komisyoıııından: 
1 - Balıkeılr 

elan 33 ton sade 1aiı 

btrlllılerlnln btr eeaelık lhtty•çları 

kapalı zarfla ekılltm•Je konul-

muetur. 
2 Tahmin edılea bedelt 34650 lıradar 
3 - Mu•ak\iat temlnah 239& lira 75 kuruıtur. 
4 -· ihale 4 7 939 eah ıüo6 ıaat 1 l de Balıkesir Kor 

Satın Alma Komfıyonu blnaaıada yapılacaktır. 

5 - Enaf •• tartlar ber ıGn komlıy~nda (lıtanbu1-
da1 A•kara M.M. V L V. amtrllil Saha Alma Komisyon· 
larında ı~hülebtllr. 

6 - Talıplerl• belli belıeler •e mu•akkat teminat)• 
rını havi tek tf mektuplarını thale H•tlnden ea ıeç btr 
saat •••ehDe kadar koml•Jona makbua muk_!lbt il tealım 
etmelert IOaumu illa ttlunur . (Poıtada •akı ıectkmeler 
muteber dellltlir,) 

4-1 - 15• 

Balıkesir belediye 
Reisliğinden: 

Ça,dereıta de yaptırılacak kaaallzaeyoaan Z Det _.00 
metrelik lr11mıoa alt •erilecek profil Ye lıUkamete 16r• 
•evcut ketlf •e ıartnameıl mucibi••• 16·5 g39 tarlblDden 
itibaren 15 ıln müddetle açık elulltmiye konulmut · 
tur. 

ihale 5 7-939 tar}laln• teeacl6f eden ~arıamba ıüntı ıa
at J S de Beledl1e enclmenlade yapalacakhr. • 

06rt ylz metrelik miktarının ltedell keıfı 4300 lira 
dır. 

Yatırılacak teminat mlktarı J22 ltra 50 kuruıtur. 
Taliplerin •e fasla malümat almak lıtlyenlerln Bele.it 

yeye •iracaatları tlln eluaur. 
4 - J - 157 

Balıkesir Belediye 
Rei'sliğinden: 

Kilo: Ctaıl: 

3650 Yulaf 
2672 Arpa 
4559 Kuru ot 
5227 Sam•• 

10 Tuz 

Yukarada yazılı bet kalem mahıullh hay•anlye ıart· 
aameel mucibince 16 6-939 tarihinden itibaren IS ıil• 
müddetle açık ekılltmeye konulmuıtur. 

ihale S 7 939 tarılaıne teıadGf eden fattamlta ıGnl 
ıaat 15 de belediye encimenlnde yapılacaktır. 

T alaplerln •• fazla mal6mat almak tıUyenlerln Beledi
yeye mGracaatları ıll• olunur. 

ZS HAZiRAN l ... 

Satıhk ekin mağazası 
vekirahk kArgir dükkAn 

Sallhattln malaalleılade MalmütliirGzade biraderlere 
ald ekıa mafazuı namtle dört anbar ve maa aalon •e dıt 
bahçeıl ıatılıktır . 

Bundea baıka zahire pazarı karı111nda klrılr manifa
tura maiaza11 da lı:ıraya •erllecefladeD taltplertn her rla 
Malm0dlr8aade Raelme mGra .. atları . 

Balıkesir Askeri Satın 
Alm«t Konıisyoııundan: 

l - Edremit. Berıama blrlıklerlnlo bir a,lak ıhttya~ 

ları ola• 80 ton •n kapah zarfla ekııltmeye konulm•t· . 
tur. 

2 - Muhammen bedeh Rerıama unu lçtn 5062 lira 
50 kuruı, Edremlt unu için 3810 lira olup ıkııı .. lrdea 
ceman 8912 lira 50 kuruıtur. 

3 - Mu•akkat teminatı Berıama uau için 379 lira 
69 kuruı, Edremit unu lçla 288 lira 75 kurut ola, lklıl 
birden ••••n 668 ltra 44 kuruıtur. 

4 - ihale 28-6 939 çarıamba ıGaQ ıaat 15 de Balı· 
keılr Kor Satın Alma ltomlıyonu ltinaaında ya,ılacaktır. 

5 - EYeaf ve ıartlar her 16• kemtıyoncla ılrllelltltr. 
6 - Taliplerin belli belıeler •e •••aklıat temlaatla

rını ha•I teklif mektuplarını (•oıtada ••ki ıeelkmeler mu· 
teber detıldır.) llaale ıaatlndea ea geç bir ıaat ev•ellae 
kadar komisyona makbuz m•lıaltllt teıhm etmeleri 11•••• 
tlln eluoar. 

4 - 1- 141 

Balıkesir Askeri Satın 
Aloıa Komisyonundan: 
1 - Kor aıkerl hutahaneılnta bir ıenelik ilatlyaçları 

olaa 14 ton koyua eti kapalı zarfla ekılltrueye kanulmuı
tu. 

2 Talimin edilen Hdelt 6S:'O ltrachr. 
3 Mu•akkat teml•atı 472 lira 50 kuruıtur. 
4 lbale 28 5.g3g çartamba 16nO 1aat 11 .le Ba-

lıkHlr Kor Satın Alma Komlıyoau btaHında yapılacaktır . 

5 - Enaf •e tartları her rln lromlıyoDcla 16rllebl· 
lır . 

6 - Taliplerin belli belıeler •e mu•alrkat teminatla· 
rıaı havi teklif mektuplarını (poıtada ••ki ı•cllımelf'r m•· 
teber deilldır .) lhale ıaatladen en geç bir eaat ev•eltae 
kadar komtıyoDa makbuz mulrablltnde teıllm etmeleri il · 
zumu llln olunur. 

4 - 142 

Balıkesir i\skeri Satın 
Doğam ve Çocuk Bakım Evi Alına Konıisyoıııından: 

" 

" E'L A6 kt b • A.I b 1 1 - Su11fırlıktakı blrhk~erl•ln bir ıeoeltk tbtlyaıları ve oy ue ıne e ı ırıu ayaa! ola• 40 lon 11fır eti kapalı aarfla elulltmeye lıoaal••ı-
Komiayonundan: 

Mubammea ll.6y ebe cı •• ı: 
bede it: Doiumevl mektebi: Yek unu 

Ltra Kr. 3300 
2025 o .ı 6000 2200 sıou kilo Koyun ett 

Ekmek 
(birinci) 

1350 Oo 9800 1500) • 
570 00 5400 300 5700 » Slt 
288 00 · 2200 200 l400 » Yoğurt 
690 00 900 1400 2300 » Pirinç 
900 00 500 400 900 > Sadeyağ 
760 00 36Co •OOO 7600 » Tazeıebze 
120 00 500 500 lCOO • Kuru ıebze 

Dolume•I ile kaj ebe mektebinin 1939 yılı thtl yacı 
olup yukarda ı~hterılen maddeler açak ekelltmf! t!e ıhal• 
oluaacaktar. Ekıtltme, 6 . 7 - 939 perıembe 1600 aaat 10 
da dotumevtnde 1apılacaktır. 

leteklllerln mtloakasa ıünloden 6ace ıartaamelerl 16r· 
mek ye ltUrak etmek Oaere dotume•lne 1116racaat et 

melert •lln olunur. 
4 - 163 

Bın~uma sulh ~u~uk hak!mliğindın: 
Bandırma tlc&arlarıadaa 

olup 19 2 933 tarihinde •e 
fat eden Ahmed oilu ko· 
mlıyoncu Oıman Nurln!n 

kambl10 - nukut horeuı 

( fıat ) 23 20 MOztk (Caz 
bant -Pi ) 23 55 24 Ya. 

rıalıl •r•lra• 

terelıerenl• tHf lyeıtae de 
••m elundutu clbetle bak 
iddia edenlerin tarılaı tlln
daa itibaren lf ay zarfında 
ellerlDde ka tlletmlf ilanları 
ve •eıtlıalnı ile bırlılrte 
Bandırma ıulla hukuk hl· 
klmllflae mChacaatluı lG · 
•••u illa el•aur. 

tur. 
2 Tahmin e(ılen bedelı I0.800 liradır . 
3 Mu•akkat teminatı 810 liradır. 

4 ihale 29 6 939 pertembe 16nil ıaat J 5 de e.ı .. 
keetr Kor SatıD Alma Komlıyoau blna11nda yapılacaktır. 

5 Enaf •e ıartları her rGn komlı1oada 16rlleltıllr· 
6 - Taliplerin belh belseler Ye muvakkat temlaatı.

rnu ha •I teklif mektuplarını (poıtada Yakı ıectkmeler •"' 
teber deflldtr.) ihale Halinde en ı•ç bir ıaat •••eline k•· 
dar komfıyona malcbuz mukablltnde teıltm etmeleri il•" 
mu ılln oluawr. 

" - 1 - 143 

Balıkesir Belediye 
Reisliğinden: 

Çay dereılade yaptırılacak kanal4auyenua blrlnol "" 
metrolık kıımına alt •erlleeek prof ıl •• tıtlkamete •'" 
me•cut keııf •• ıartnameel muctbı11ce 16 6·939 tarllılad•' 
tubarea 15 ıla •lddetle açık ek11lt1Dlye koaulmuttur· ,,. 

ihale 5 7 939 tarihine tetedOf eden çarıamba s6bl 
at 15 de Belediye enclmenlnde yapılacaktır. 1 00 .. , 

D6rt yOa metrelik mtktarını• bedeli ketfl 43 
dır. 

Y atmlacak teminat miktarı (322) lira 50 k•ruıtur· ~·· 
Taliplerin H fasla ma16mat almak lttlytıDlerlD Bel• 

J•Y• mlracaatlerı llln olunur. 

Ba11ld1Jı yer: Vtlly•t MatbaHa-Balık•lr 


