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T ekırdığında kıtaatı tef tış ıden Mıraııl ve genaıallar 

Alman ve Slo
vak askerleri 
arasında çar· 

pıfma. 
Varıova, 26 (A A) -Bnı• 

tlıla•dao Pelonya ajın11aı 
blldlrlldlilD• ı&reı Slovak· 
yada Zdınada Slo•ak aı • 
kerlerlle bu ıehtr&lekl Al· 
man kıtaları ara11nda bir 

Mıl~ıra '' Kaşın yolilı Geli~of uyı gittiler. 
______ _,,,..,...._..,..,_,. _____ ......... ~,_------..-ıe-----------
Hıtıy elı~lrik, telefon tesisatı ilı demlryolu da saım alındı. 

Payastaki 507 numaralı hudud taşı dun 
· Antakyaya merasimle getirildi. 

Halaydan bir g6riinüş: Jskendtrun 
ADtakya, 26 DGa lçıodedır. Şehir bayraklarla 

Hataya aelen mehuılarımız· donaamııtır. 
elan Rahmi Apak, Ce•clet Franıız mehafıHerlnden 
Kerim lncedayı, Alı Miintf ııaan haberlere göre H&tay 

t•reflerlne Ekıelaaı Tayfur elektrik ıtrketı, telefon te
S6kmen tarafından btr zl · ıfsatı ve demlryolu htııkü · 
Jafet verllmlıtır Mebusları · mettmls tarafından bir bu · 
lllız lıkenderun ve Antakya çuk milyon ltraya tahD 

Halkevlerlnl ziyaret etmtıler •• alınmııtar . 
haı~tballer yapılmııtır. Mukavele esaslarına 16re 
Hatay, reıml bir ltar ol bu paranın nıtfı peıln, ml-
•a•akla beraber, bayram tebaklıl takıltle 6denecek · 

Sanayi proğramının tatbiki: 

Kütahya ve Zonguldak 
elektrik santralları. 

İkinci beş yıllık sanayi Ploirımın1 ılınu ku sıntrıl
lı 105 bin kilovıt ıa~ıtin~e olacak. 

Külahgtıdan 

l hcttıat V ekilett de•-
•tta eh büyQk bir 
,,:lllbılblyet •erdlil •e 1936 
d, ~hadeaberl tedklk balla 
ı1ı, .. 1 

uluaan elektrıkleıttrme 
''• ~l bttGa ehemmiyetiyle 

o' llıaııtır . 
.&, 9 ••1aeclea bert bu eaha· 
lll '••ala• tedkıkler mlhlm 
•tıc,ı k tad ere •armıı bulunma · 
t, it. a .. tecllrıkler ıoounda 
~.;~~•de tathık olanacak 
._,

1111 
elektrik proir••• · 

ı,, 1laGlat111 Itır kıımı hasır· 
... ,

1111
"-•t. k•rulacak b6y6k 

'ııııı t'•lların yeri takarrlr et· 
' • L 1,t. • vazıların• ald pro · 

t ı, 'r ••mla•mııtır. 

'-tt("••au •eu• ve itol 

bir görümiı 
elektri" enerjtılne ka vuıtu · 
rac:ak yolları aramak mak · 
sadlyle kurulan elektrik it 
lerl etild dalretl memleketi· 
mlzla zengin enerji kaynak
larının ehemmiyetlerine •e 
bu yerler4ie enerjiye olan 
ihtiyaca s•r• muntazam 
tedkıkler yapmıı •• yap· 
maktadır 811 tetkikler neti 
cHlnd• ilk olarak KtUahv• 
.,e Zooıuldakta , blrtactıl lı · 
tanbul da dabtl oldufu hal 
de bütilD Marmara ha•zaıı · 
na •e Burs• havallıln•, ikin 
clıl Ankara da dahil oldulu 
halde bir k11mı• tlmall -.e 
Orta Anadolu bavallıla• 
eaerjl temi• e.ieeek lld aa•t· 

tir. 
Hataydakl Praaııa k••· 

vetlerl, 22 temmuza ka4ar 
topraklarımızı peyderpey te
rk edeceklerdir. Bu huıuıta 
hazırlıklara ıtmdtden baıtan · 
mı ıtır. 

Dıfer taraftan Hatav Va · 
ltıl reltnceye le adar buıftn . 
kü idare muvakkaten vazı. 

fe1e devam edecektir. Ha
tay anlatmHı Büyük Millet 
MecltıJ tarafından tasdik 
edtltnce Hatay mecllılnln 

f•vkallde bir toplantı ya· 
paralı feılh kararı vereceil 
16yleal1or. 

Hu ıünlerde Hataya ı•t· 
mek 6zere Ankaradan ka
laltalık Itır mebuı kafıletl· 

nln aeleoell bıldtrtltyor. Bu 
gGa Antepten 40 ıeDç ıel· 
dl. 

Antakya, 26 (A.A ) - Pa · 
JHlakt 567 aumaralı buclud 
teıı yerinden ı6kGlerek bu · 
gOn 1Antakyaya merasimle 
ıetırllmtıtlr . 

Antakya, 26 (A .A. ) - Dört 
yoldaki portakal babçele
rtol Ha va KuruUJUDa teber · 
ru eden Naz!f Bılıeale Ha· 
taJ Zlraat Bankası M6d6rl 
Ce•det Selçuka buıftn An· 
talyada UJeraılmle ıü•Cit 

madalya ve beraetları •e
rılmlıtlr . 

Maraşal Fevzi Çakmak 

Teklrdaf, 26 - Trakya
da tedkllderde bulunan Ma · 

raıal Pevzl Çakmak, refa · 

kat\erlnde Orgeneral f ah

rettla Altay, Orıeneal Sa

lih Omurtak ve dtler zevat 

oldui• halde dön ıaat l I, 30 
tla T ektrda lına gelmlıler, 

MQradlı Jolu lzerlade asker, 
halk ve mektepliler tarafın-

dan hararetle karıılanmıı 

lardır. Maraıahmıa, lıtıkbal 

edenlerin hatırını ıormutlar 

ve «yaıa, varob ıHlerl ara-

11nda bayraklarla donatılmıt 

olan ıehıre tamıılerdlr 

Sayın Maraıalımız dOn 
saat 4 te sahtl kıılasında in · 
taatımızı teft ıf etmtılerdfr. 

1 6 Yaşından aşağı işciler 
geceleri çalıştırılmıyacak. 

---- --
17 - 18 Y ıılanndıki ır~ek ıs kız işcilerle kadmlıun 
uıcılıri cahıtınlmısmı bir rll daha musıada adildi. 

Ankara, 26 (AA.) - lku 
aat Vekllettodea: 

lı kanununun 3 acil mad · 
deıl mucibince sanayiden 
ıayılaa tılerde öteden bert 
aeceleytn çalııt.rılmakta bu · 
lunan 17 - 18 yaılarıadakt 

kız •• erkek çoouklarla 
laer yaıtakl kadın ttçtlerln 

eıklıl ıtbt ıece tılerlnde 

çalaıtmlmalarına veril mit 

l olaa umumi isin 17 8· 940 
tarlblae kadar devam et· 

raho •6cude ıetlrtlmeıl mu
•afıl& aörOlmOıtlr. Bu iki 
ıaatraho ınıaatı da lktacl 
bet yıllık ıaDart preframı · 
D• •hnmııtır. 

KtltahJ• elektrik eaatr•· 
lanın tak.tı eoooo ktlo••t 
olacak. s.,ıd Ômerde ltulu· 
••n zeoıın ltaylt lrayaalrla · 

rındao tıtlfacle edecektir. lı · 
taeyon 350 mllyoa ktle•at 

saat lıtlbıal edecek ve Ki· 
tabya sanayi auatakatına 

eaerjl Yerecektir. Ayrıca 150 
mllJOD kilovat saatlik bir 
bat lıkltehlr, Bursa, la•lt, 

mek üzere bir 111 dalaa uza
tılmııtır. 

lıbu umumi laiD lkttıat 
Veklletl taraf ıodan ıörGle-
c~k lOzum tızerlae bau it 
yerlerine bir ay ev'lel teb-
lti edilerek ıerl alınalll
ltr. 

16 ve dalaa aıaiı yaıtakl 
kıs ve erkek tıçllerln her 
D• tarztla <'luna olıun ıa 

naJl ltlerlnde ıece çalııtırıl · 
malan mutlak. ıurette ya 

ıakhr. 

GölcGk •• lıtanbula cer•· 
J•D •erecektir. 
Zoaıuldak ıaatrah Çata 

lafsında kurulacak ve biç 
bir ticari k11metl olmıyan 
k6mlr ıOprOntQıtl tle enerji 
lıtlbıal efiec•ktlr. 45 Bıa lıd · 
lo•at takatinde olacak itu 
ııtaıJoD 100 milyon ktlevat 
ıaat lıUbıal edecektir 

Şımclt, blylk ıulardaa lı· 
tıf ad• edilerek saatral ku · 
ralmak iti• JO raıat lstas 
JODU mubtelıf nehirler tize· 

rıade tetlklklor yapmakta· 

dır. 

D6rt Hat ıüren teftfıl•D ıo 
nra Maraıalımız refakati• . 
rJadekf ze'IAt tle bırltkt• •a-

fl.,ıne •e· 
11 koaalında ıere 

b 1 amuılar· rtleo ziyafette u u 

dır . 

Geceyi Teklrdıjında ı• 
b oü• aı· 

çlren Maraıalımız 0
• 

M ık • •• Ke · leden ıoora a ar 
1 b l 

'

a bar• 
ıao yollle Ge & o u 

çarpıım• olmuı ve her iki 
tarafta• 1 o ı.ı,ı aımoı •• 
bir çok klıtler yaralanmıt· 

tar. 
Sı•il halk Slonklardaa 

yana çıkarak Alman aıl&er 
lerlndeo bir takımının ıtll
hını almıılardır 

ket edeceklerdir 

T - kk~şu filosu turnesini 
ur b·t· d. ff akiyetle ı ır ı. 

T 
~I ~~~aşvakıliiiilziirıf11dın istikbıl ıdildiler. 

ayarecı enmız 
) 

Me111· auıtır 
Ankara 26 (A A - kl Baıveldltm z karııladılı 

'l d d6rt bin 1 S ' leket dahi tn • , 1• kliçClk kahraman ara:«- •· J 
lometreltk bir turn•Y: ek f eldiniz» dedikte• ve bl· 

11 de• l19U a 1 L 
kan tayare aptıfı blHr eUerlnl 11lrtıataD 
kep Tlrkkuıu ftloıu 'u••f. rer ((l._ı laaftadır ı&zlerl-

Ok bir m ıonra: " 
turna11 blJ •• dün 1 ü.tGaüıd• Seyahatıaııı 
f aklyetle bttlrmlf m 1 l lı 

. IDeydaaıo• d rlD bir allka 1 e •e ço 
Etlmesut taByar•ıkll Dr. Re e•~ından takip ettim. iter. 
lnmlt •• aı• ı yaa l ıaıetecl er. d d ha luymetlt UfUI ar 
fık Saydam, T6rkkuı• e a zdaa 
Ha•a Kuruaau •• kalabalık .,e 19yabat yapacafıoı 
menıuplarlle (rarıılan- emini• » Demfttl'· 

halMk tarafındu•Dko hududunda Rus 
anç ı· t• terinin f aa ıye ı. 
tayare __ bl ~ 

Hava ku~ c.ırayan e~ı~_m1u~a1~: e eı e 

56 Jı~on ve ~ın~ıı ~~!~~~~~' :~~. r~.~:~ .•.• 1 .. 
Londra, 26 ( A. J,.. • l zayiattan mütnebblh ol•ı 

bt1dır•lı1or · t d Moıkovadan MoAellı yarak tecavüz erine e•am 
Dıt uducluod• ederse Mançurldekl Japo• 

ta• ve Maaçurl h h "• •e orduıu kartı tarafı• teıeb· 
Itır a1dan beri .,.ahı• l~ak· bOıO y6zlndea hatıl olacak 
kara muharebeleri o her türlG nslyetl ıOratle •• 

tadır. reyan mü~utr bir tarzda karııla . 
22, 24 Haıtrand• c5e6 J -ak Qzerc icap eden bOtGn 

b l rde • .... 1 
eden nıubare e e J 4 Mo tedbirlere te•eıdll etme e 
poa ve M•Dçurl ve t diitl· karar vermtıttr. 
fol, Sovyet ta1areı Loodra, 26 (A A.) - Bir 

rülm6ıtOr. (A.A.) - Ruı tayare fıloıu tle JapoD 
HaslDklnl · 2

6 ha•• ku•vetlerl arasında 
ıDomel ajaaıı» Manturl afakında bu-

d ki Japon or b \ 
Mançurl e btr tebllide ıOn de ıtddeth muhare e er 

duıu aeıretuil o\muıtur. Japo• aıkerl ma· 

huli.ıaten dıyor ki: ti 1 kamatı, 12 Ruı tayarHI 
S t ~ava kuvve er 

oYJ• zamanlarda dGı&rdiiklertol ıddta etmek 
tarafından ıoa hl l 
Mançurl topraklaranı• l l 1 tedlrler. 
hldteelerl Bulr g&\6oÜD ıı· Slyal meJ.afıl, Manç•rl 
maltod• 200 kllonıetre ı•· ha•• m1Jharebelerta• bayak 

Dtfltkte 
,.

8 
Man(liko toprak · 1 t atfetmekte •• 

ebf!IDBI J8 LJ k Ş k 
larıod• 60 ktlometr• derta· bu muharebelerln sa ar 
hktekl bir ıaha1a ıamll bu ta bir yolkanllı baılanııcı 
lunmaktadır. Bu tabrllılt oldulu•• ıtldla e1lem•kte
li•1'- -11kabele1t •Grecek· , • ... k dtrler. 
Ur. Efer So•!_•t ha •a u•· 

Türk harflerin-1 Tic~ret Odası 
Je Jeğifiklik lzmırebaflandı 

k 
TOrklye on iki ticaret •••· 

Yapılmıyaca • taka11na ayr1lmııtar. 
Bu ticaret mıntakalarınıa 

Ankara, 26 (AA.) - Ma· merkezleri ılylece teılalt 
arJf V ekllettnden: eclılmtıtlr: 

Tlrk ~lfabHlnlD tadili latanbul, lzmlr, Erzurum, 
huıuıu••• c1Gt6•1lmedtllal (Senu d&rd0ae6 ıayfa.la) 

v• bu yol.la berhaosl lııılr ma.&ılını berana A•atlelu 
teıeltltfb •eHuulta .. ı ol- ajaaıı m11uadur. 
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HEP 
Yine ıon hafta zarfında 

çok çok onu andılı, aazete 
lerlmlzde onun adını ıördGk. 
Altıo saçlı baıını, nefılne 

ttlmad dolu Hrt, fakat ıe . 

•imli; lıı:eakln, fakat mOtflk 
bakıılarını, ıökler kadar en
jln maYI ıözlerlnl ak.et · 
tiren fotolraflarını doya do· 
ya fakat kanmadan, doya 
maden HyretUk. 

o 
ederek h~plmlz lçtn tebhke
lere ahlmıf, karılan kabur · 
ealartle muharebe meydan · 
larını dolaımıı ve nihayet 
hutalıkıa mGcadele eder· 
ken - Hatay için - altı Hat 
orduıunu ıözden geçlrmeil 
kendıoe bir nzıfe bllmtı 
tt. 

Şerefin ölümü etrafında vilayetce Belediye Mec

ve adliyece tahkikata başlandı. ~;·;1!:~:a~~op-----------------------.......... ____________________ _ 
Vilayet dün feci hadiseyi Vakiletı bıldirdi. 

«On beı yıldan berJ ıtrtı 
tttımız itlerde muYaffaktyet 

"taad eden çok ıözlerlml itil 
ttk. Bahtiyarım ki bu ılzle 
rlmln lalt birinde milletimin 
hakkımdaki itimadı•• aana· 
cak bir lıa beblslıie ulra · 
madam.» Diye ıGrtldıyen 

Hıl•I t.ır dalaa ltltlr ııbt 

olduk. 

Ouu gün geçtikçe da.ha 
iy i anlıyoruz . Geçen her 
ıGn onu bize, bizi ona da · 
ha fazla raklaıtmyor. 

Se•ılmlz dan belki bu 

Otopsi raporu dün mü~deiumumiliğe verildi. 
Bu gü:n bazı zevatın şahit aıf atı ile ifadelerine 

milracaat edilecek. Vilayetce de tahkikata 
devam ediliyor . 

O unutulur mu? 
Bu "f'atanı• her taıı .,e 

her parça11 o•un hltıraları· 
Dl ıakhyor . Hepimi• onun 
yarattılı bir &lemi• caslbHI· 
De ka,ılmıı lnH•larız o 
deba1ılo içimizde tela lnaan
dı; bla hepimi& enıılan fllr 
parçayız. 

Oau n .. .ı unuturuz 

kadar açık tleftldl Fak at Pazar ıGnkG 1ayımızda 
ltu ıGn ı6r6yoruz kt, o yal ıelarlmlzcle; bir çocufua ku· 
aız bir milleti, bir Yatanı laiıaa her naıılıa bir taı 
kurtaran bir kumandan Pllr~Hı ka~maıll• 116ml ile 
blUla bir milleti bııtaa •etlcelenea, bu •akaya ~lr 

aıalı dellttlren tıl111mlı bir el dokter atlınıatla karıımHlle 
deill «Göklerden daha enııla netteeleaen laaala bir hldl 
•• daha e1rarla• mllyoalar. Hden bah1etml1t1lr. 
•• ruh dlnyaıının hakimi Baıtan aıalı feci •• İ6z 
d yaıartıca olan Ye muhitte lr. 

Her an ı6zlerlmlzde oaun derlD Itır tee11Gr uyandıran 
hayali kulaklarımızda liu •aka hakln~tla yaptıiı· 
saferler yaad edea ıOr ıeıl, mı• neırlyat Clzerlo• ıerak 

•• nihayet 6n0mGzde vlllyet makamı, ı•rekıe 
oaun ı&ıterdlf 1 yol: . mOddelumumılık ehemmi· 

«TClrk, yetla tahkikata baılamııtır. 
ÔYGD, çahı, ıO•eo » Mlcldel•mumılık,hlkQmet 

Daha dOa bayata lıtıhkar Kemal Dtmlra11 doktoruaun rlyHetl altında 

----··------------------- Ye memleket hutabaneıl ile 
Çırak, kalfa H USll kursları: ••kerı hutalaaae operatar. 

K 1 ı 5 
lerlne 6len çocuf a otopıt 

Ur s ar aau stos ta .yaptırmııtar . Pazar 1606 dok· 
la torlar memleket laHtahane 

1 b 1 k ılnde ı•ç •akta kadar meı · 

açı mış u unaca iul olmuılar, don hazırla -
.lık ları raporu maddefumu· 

lı yırlari iktisat Ve~ııiifRı ıüf redat proğramlın ~!~~.makamına teYdl etml·· 

• .1 • Ôirendtilmlze 16re ra · 
aonuenyor f porda zaYalh Şerefin kula. 

YGzden fazla lıçl 9ahıt1-

ran mGe11eHlerle madea 
ooaldarını, lıçtlerl lçın kur1° 
lar afmala mHbur tutaa 
nlzamnamenla koydufa mOd· 
det ıona ermek Oser.dtr. 

tlrllmtı olacak Ye T6rkt1e 
ala her tarafın.la, yQz ••ya 
yüz dan fazla ltçlıl bulunan 
•ı 1erlerl1le maden ocakları 
kanununun emretti it ıekllde 
çıraklar, kalfalar •• udalar 
içi• birer kun açmıı bulu· 
nacaklardır. Kurtlar 15 
afuıtoıtaa mbaren f aahJ•· 
le ıeçecektır. 

lına kaçan taıtan tlolayı me· 
aejtte tut•larak öldOıi6 bil 
~trtlmektedtr. 

Mlddetumumllllln yerilen 
bu rapor lzerlDde buıln 

tedkıklerlal ikmal ederek 
ıahU 11fatı tle bazı klm1ele
rln lf adeıln• mGracaat ede · 
ceil anlaıılaıaktathr. 

Bu arada ıabıt ııfatı 
ile mGdelumumlllkce mek· 

tupcu StUe1man Sami Alem· 
dar ile bGkQmet doktoru 
•• 6len Şerefin ba'9aıtle bir 
ilkte Yakaya lıml karıı•n 

doktora bllrllkte ıöUben 

lııaaap ç1ralı Eıadın tf adele 
rlnla ahnmaıı muhtemeldir. 

VilAyıtca yapılan ta hklkat: 
DJler taraftan Ylliyet 

makamı da hldlte ile ciddi 
ıur•tt• me11ul olmaktadır . 

Valimi• Reeal Gtırelt bu tı 
le blszat me11ul olmuı, 11h · 
bat m6dürlOl6ne ilzam ıe 
leD tahkıkatln yapılmaıı 

l~ln de emir "f'ermlıttr. lu 
nun tıserlne Sıhhat MQcltlr 
l&il düD çoeufua • lır bir 
halde ıoa defa ıeç Ya kit 
hHtahane1e götGrü 'düil ıı· 
rada n6betel doktoru bulu 
nan operal6r Muıtaf a Şaba · 
nın Yakanın tenYlrl makıa

dlle lfadeııol aldıiı gibi, 6len 
ya Yrunun babuı Nurettınln 

de lf adeıloe mQracaat et· 
mittir. 

Vıllret makama hldlHyl 
dün Vekllete de bıldırmtı-

tlr 
Sıhhat mOdGrlOjQ tabkı 

kata denm edecek •e ço. 
cuiun kulafındakı taıı ·uk
tlnde almadıfı iddia edtfen 
Yakaya adı lf erııan tlokto· 
ruD da tfadHlo• aıGracaat 

edecektir. 
Gerek adlı1emlzln Te ee-

relıı:ıe "ttllyet makamının 
16aterdıklerl bu derin all 
kadan dolayı duvduiumuz 

Bılındlil Qzere bu mOe11e 
ıeler ııraklar, kalfalar ye 
uıtalar için ayrı ayrı üç kura 
afacal Ye bu üç ııoıf aa•at 
wrba'bının lıı:unlara deYamını 
temla edeceklerdir 

Geçen ıeae Meclllt~o çı · 

kan kanunun •• ıekllde tat 
ltık edılecefıaı ıöıteren nt 
samname, yGzden fazla it 
çtıl bulunan mGe11e1elerle 
maden ocaklarını bu kun 
larda takip edecekleri deu
lerlo müfredat proframuu 
en çok 15 temmuz l 939 ta· 
rlhlne kadar hazırlamafa 
Ye lktııat Veklletlne 16n· 
dermefe mecbur tutmuıtu . 

K.unların açıhııadakl ıa 
ye memlekette Hal lfçl ye . 
ttıtırmekttr Bu itibarla bu 
kunlara deYa• edenler, 
mGddetln ıonunda btr tmtl· 
haadan ıeçlrllecek, muyaf
f ak olanlara birer ebllyet · 
name yertlecektir. 

Be k c i t e ş _k i ıa t ı 
islah edilecek. 

Haber aldılımıza ıôre, 
mulateUf yerlerdea lkt11at 

V ekiletfne protram 16nd• · 
rllmele baılanmııhr lkt ıut 
Vekaleti ıönderllen ve 160-
dertlecek olaa bu profram
ları tedktkten geçirerek •e 
muYafık buluna t .. dık et· 
tikten ıoora tekrar mile11e· 
Hye ıönderecektlr. Prol 

· ram, Veklletçe eluık • Yeya 
tadile muhteç ı~hQlüne 
Bzerlnde tHhthler yapıla. 
caktır. 

15 Temmuz tarihine ka · 
''dar mGfredat profrmlarını 
lkUut V ekllettne gôadH· 
••mit bulunanlar için V ekl· 
let profram h1Zırlı1acal&hr. 
Bouıa bu ııler 15 eiulloı 
tarihin• kadar tamamen bl· 

Çırak kununu bitiren bir 
lfçl muay1en bir mGddet 
talııtıktan ıoara kalfa kur
ıuaa deYam edebilecek Ye 
ayal7)e kalfa kuuuou btılr 

m 11 Ye ehl•1etoıme1I almıı 
olanda ıene btr mOıddet 

tahıtıktan ~onra ulta kunu · 
na ııttrak edebtlecektlr. 

Kalifiye ltçl 1ah1tırınek 
için hQlıdmello hu kanunla 
atmıı elduju bu adımın ya
(Sonu dördüoc6 1&yfada) 

Neşriyat: 

~ocuk 
Çocuk Eıtraem• Kurumu 

Genel Merkezi tarafından 

çıkarılmakta elan (Çocuk) 
adla derılntn( 144) ncü tayı11 
çıkmııt1r 

Yurd yanularının ıalhk, 
ıoıyal, kOtGrel durumları 
nın lnklıafına bbmet eden 
bu kıymetlt dere ı yt çocukla· 
ra, çocuklu ana Ye babalara 
tan~J• ederiz 

Bekciler ücretlerini kendileri 
toplamıyacak. 1 Temmuzdan 

itibaren yeni bekci kadrosu 
faaliyete geçecektir. 

Şehrimizde Ye kazaları 
mızdakl bel&cl teıkllltı kad 
roıu yeniden teablt edilerek 
lıllh edllecektlr. 

Vıllyet makamı bu ııle 

e.ulı ııkllde alikıdar ol-
maktadır . Aldafımız malumata 
ıöre bu makıatla •YYell 
ı•brlmlz çarıı Ye mahalleler 
bekcl teıktlltı 1 tem•us 
939 dan ıttbaren llivedtle 

• 
celdlr. Aynı ıOoden itibaren 
de yeni· bir kadro Ye yent 
btr teıktlltla faaliyete ıeçlle· 
cektlr mOlbakatta bekcı fi l· 

nln bu yent eıa1lara g6re 
tanzimi iti; merkn teıkıla 

tının kadro Ye faaliyet icap 
taranın ıonu alıncfıktan ıon 

ra o azarı dıkkate alınacı k· 
tır. 

1 Temmuzdan itibaren 
(Sonu dördüocüıayfada) 

lzmir fuar diPiııası alanlar 
Geçea aene lzmlr Fuarın 

tlakl Bahke.lr ıerılıtnde 

tetblr edtlen ft Ye mamul 
lerl befantlen müe11eu ve 
Haatklrlara Fwar kolOUe · 
ılnce birer Fuar dfplomu ı 

Yerllmeıl kararl.,tırılmııhr . 
Tıcaret OdHıaa gönderi · 

len lıu diplomalar 1ahlple· 
rlDe teni edılı:nefe b•ı1an 

mııtır. 

Koza f ıatlan . 
Bunada dtınkQ koza ıa· 

t111arı 55 - 70 Ye 75 kuruı 
lzerlatle •l•uıtur. 

mahzuzlyatl açıklarken ken 
dllerlne teıekk0r6 bir ••zlf• 
ad ederiz. 

Ölen çocuğun babası dava 
açacak: 

Diler taraftan ölen Şere 
fln babHı Nurettlol• Adlt· 
yeye milracaat edecefl •• 
doktor hakkında daya aça· 
caiı anlaıılmaktadır. 

• • il .......... . 

Bir mafara 
çöktü, bir bekcı 
toprak altında 

ku.ldı. 
Su11inlık ctnrında f~ct 

bir maden kazaaı olmuıtur 
Ôirendlğlmlze g6re, Su· 

llfırlık civarında Sarıcazade 

Şakire atd metriik bir vazı 
yette bulunan krom made 
nt ocaklarından biri aoıızın 
ç6kmOıtiir . Bu çökme eına 
11nda Şaklrln ocak hekclıl 

ç61ıı:Ontü altında kalmııtır. 

Bu esnada ~6kea mıfara 
yanındaki ey de tamamen 
Jlkılmııtır Za•alh bekcl 
mafaranın toprak yıfınları 

altında lcalmıı . bir haylı uf· 
raıılmıııa da cete. 
dtnl ç6kGatG alhn.ian 
çıkarmak mümk6n olama· 
mııtır. Şehrimiz Müddelu
mumllljl tahkikata baıl•

mıı Ye bekclnln ce1edlnla 
buluamHı için düa bır 

kamyonla Belediye ttratye 
mOdürO ile tkl itfaiye ame · 
leıl •aka yerine ıönderll 

mtıttr. 

Müddeiumumi muavinle 
rlnden Azmi Altan da hadi 
H mahallıne ııderek tabkt· 
kata baılamııt1r. 

Emniyetle ~ir tayin. 
Halıirl vtllyell emnlret 

kadroıundan komlıer Oıman 

AYDI l Qrkekui 30 lıra ma 
aıla vlllyetlmfz emnı1~t kad 
roıuaa naklen tayin edılmtı 
tir. 

T aıfi 
Şehlrfml:ı Yll6.yet tabıll ıu 

but ıetlttıne aynı ıube tah 
ıll memuru Hayri Aral tu· 
fıan taJtn edllmtıtlr . 

(vlanmı 
Erdek kaz81ı tapu ıfcll 

memuru 8 . Oıman Uluııık'ıa , 

Balıke1 lr lnhlnrlar ıube 
lmlrlerlndan 8 Hatim Ooı6r 
kızı Bn Fecrtye'nın e•lenme 
merutml yapılmıthr. Tara 
feyaln meıutl olm,.larını te 
menol •• ı•nçlerl tebrik ede· 
rtz . 

Belediye Umumi Mecllıt 
ltugln 1aat 15 de fevkalade 
bir toplantı yapacaktır. 

Bu toplanhda elektrik tir · 
kelinin Nafıa Veklletlace 
ıaha ahnma11 dola1lılle, e• 
velce ıtrketle Belediye ara· 
ııada yapılmıı olan muka
Yelenameala f e1lal mHeleıl 
ıörlıtU~cek, yine elektrik 
iti için Belediyece Japılacak 
lıttkraza aıd 1allhlyet ma• · 
bataııaın tanzimi tıl karara 
baflanacakhr. ................. --
Bir av köpeği 

kudurdu. 
Altay maballHlnden Ah· 

met laadıa 6 yaılarındakl 
oll• Tunçerl bir av köpeil 
tarafıntlan 111rıhiuıtır. 

K6pek tutularak m6ıabe · 
de altına alınmıı•• da Qç g6n 
ıonra kudurma alllmt ıöı· 
tererelr ölmGıtOr. 

Çocuk hdavl allına alı•· 

mııtır K6pefln ktme ald ol· 
dutu teıblt edılememtıttr 

Sokaklarda bı ıı boı ge 
zen lr6pekler Belediye tara 
fından öldürGlcceklerdır. 

iki hın hıkkmdı Belediye
ce yıpılın tıtibıt. 

Belediyece Cıhan hanı ile 
Ababıne hanlarının vaziyetleri 
11hhı ıartlara uyıun görül 
medlit teıblt edtldıfıadcn 

nok11•ların ikmali ve Yazl
yetlerlnla tılibı IOzumu keD · 
dtlerlne bıldlrllmlıtır. Verı · 

len •üddet zarfında nokıaD· 
lar ikmal edllmezıe her tkl 
han da kapatılacaktır. 

lir çeşmenin yari değil· 
tiri.liyor. 

Yenice mahallHlndekl 
Çakıcı çeıme1l Beledı,e tt, · 
rafından K.ızdede1t meYkııoe 

aakledılmlı Ye yapılma11na b•t· 
lanmııtar. 

Hıtkıvi ra~yofonik tanı
silleri. 

Hallıı:evl temıll kolu tar•· 
f ından eumarte1t ıecHI K• 
raııö& pazar ıecul de (• 
dckcl kom dııı radyofoo1" 1 

H ılı olarak temıli edılmlttlr . er 
temııl de kalabalık halk t•'~, 

fıodan al&ka de takip eclılot ' ft 

Konferans "~ 
A.kıam da yine Hıdke~10

1 _., 
L•ıe Tllrkce ötre tmtnl R•~I· 
Kocabaı tarafındao«Tobe~e . 
loz» hakkında bir ko0 

ranı •erllmııtır . il•. 
Kenf~raa11 miUeakf P ,o 

zır bulunanlar «Anne d' 
dO» hakkında bir falla> 
1lhterllml1tlr. 

ftgratmın Ôkulu ıarai!!. 
Şehrimiz Necetlbf'Y ıo 

1 b••'" retmen okulu t• e ,.,. 
aıtet 

yıllık faaliyetini 1 bal ' 

bir hahadınberl açık ırtt • 
l re• 

lundurulmakt • •P 1ı•· 
alıı•OJ• lt 1erılıt pazar 

patılaıııtır. 
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Çekoslovakya
daki Alman 
tazyıkı ne 
gibi akisler 
doğurabilir? 

•Almanya, 1938 eyliil ve 
teırlnevYellnde parUyl ka -
~andı Ye Almanlarla meekiin 
olan SOdet memleketini tl . 
laak etti. Çekoılovakya cum· 
burl1et1ntn ıerlye lralan kı 

11mlarını öyle hır ıelıılde 
lrııhrdı ki zavallı oumburl 
yet hem lktlıaden, hem de 
ılyHeten Almen1aya tlbl 
olıua! 

Kıı menlmt deYamınca 
Almanların Karpat tepeleri 
ne, Macarlıtan oyalarına hl 
lıım olacaklarıaa muhakkak 
nazarlle bakıldı. Kelimenin 
macld1 mlnaelyle Çekoılo 

Yak ya Almanları• a •cunda 
idi. 

Harçla kapalarındald n6 
betçtler hariç, Almanlar her 
tefe ıablpU Btr ıln Hıtler, 
SloYakJa m•htarlyet deyletl 
retıl Tlaonun eotrlkaıına lı 

tlnacl eclerek H•ıa ile bari· 
CIJ• nazmaı Berllne davet 
•ttl. Bu efendilere bir kalıt 
l•zalattı Bu kllıtla Bohem 
Ja Ye Moravyada Alman 
btmayeıl teılı edılmeıl lıte 
DIJordu. 

Erteıl ıOn Hnler Praida 
idi Zafer! Hıtler nihayet, 
"-•zaffer çizmeleriyle Mau · 
rllı ve B•neııo Ozerlnde yO 
rld6i«l hahlann ChUlnde yQ
rlyor, onlana yedili kap 
larda yemek yiyor, onların 
lsaallaadıklan yorıe.nlar ve 
Çarıaflar iç inde yahyordu. 
karlı bin Çekealovak l"jyo 
latrlnden tek g6zlü mltelıalt 
lıaluamao Stroreyl. memle 
lreua 11rtıat ını ııkan Hıtle · 
tla ehn ı ııkarke• ıördük . 

Ceatapo evlerin •• vlc· 
danluın bltün kapılarına 
••rleıtrken, Alman aakerlerl 
.Praı caddelerinde ıeçlt reı · 
llıat Japırordu. 

Fakat görOiecek daha lc6· 
tG terler vardı A lm anlar 
~•tladılar memlekete mCh 
tıtnlelce muameleaı yapma · 
ta. Hıç bir yardım yapılmı 
~0tdu; Alman l arın f ı lcrınce, 

1 '••ıızlar , lnıılız.ler. Lehli · 

1''• Ruılar, Türkler, Romen-
•r, Yugoıla•lar tlh Bu gO 

tel 
lllaansarayı temaıa ed ı. 

~0rlardı . Bu ıOn Çeklerin 
"•

111
• ıelen, yaran bütün 

~'lltpların baıma ıelecek-
1. 

G ~'••olar, J 917 dek~ do 
1 •ceıızlıtı 1939 da da ye 
"'h Ql Jorlardı Yalnız eller inde 
u~· hır •emlelcetl ı11a l ve 
._,le •lJaıetl hatHına dOt · 
d Jorlar, fakat a1nı zaman · 
._: li•ıa Ye Sır o Yl ye da ya 
-.:•kları, Çekleri c11lbetmek 
cl,~~1Jle onlara lnıanlret 
ı,, IQde muamele yapacak 
)Q: hrde, onları tazyik edt 
l,t; bltGn ı&n çlintyorlardı 
l', "•• 1ıea11t ıueteılnde 

tlte t 
~' Q llln lmzat1 tle çıkan 
,., hıada ıu aatarları oku ... : 

, .. , 1 t,.._ • ıoluı klauada Gea 
tı, '-Pohılerl ıellp ıeçenle 
,,, '••Is için mOtematli· 
'''- t••lcıf ediyorlar Epey 
.. , '•dır ıanayl mahfillerin· 
~'-1 bır taltlye meyde•• 
1-;, -:•brllcalara kapatıyor · 

tGa iKiieri Alma•J• · 

TOUDILI IAWA ı 1 

ya ıöndertyorlar; blraa ıon 
ra bu f abrlkalar tekru açı· 
hyor, f ak&t bu ıefer Alman 
lfçllert kullaaıhyor . Alman 
yaya 32 bin Slovak ziraat 
ıımelul naklf'dtlmtıtır. Keza 
Almanya dabıl n• 120.000 
Çek ameleal ı vkedılecekttr . 

Bunlardan 50 bini daha tlm
dtden 16nderllmt1tlr Alman 
hGkiimetı, mabıuller kalk · 
mazdan eYvel yedi itin va · 
lon yulaf, Oç bin vafon ar
pa, Hkl:ı bin ••lon bufda y 
91karmaaı tçln Çekoılovak1a .

1 
ya emir vermlıtır. Ayrıca 

23 bin •alon mahıul, dıha 1 
evvelden Alman otoritelerine 
teallm edtlmlt bulunu) or. 

Nıhayet, bJzzat Çek boka· 
meli azalara da taharri edıl · 
mektedır. Bu 160 tecemmO 
kamplarında on binlerce Çek 

1 
ve Slovak vardır . Sokol lda· ı· 
rHllerl a11lmııtır » . 

Ben daha tytlerlne geçi 
1 

yorum: Kladao (bir Alman 
jandarma11 61düren ıehlr ) 
hldlıulnden ıonra, ldeta 
muhasara edılmlıtlr 150 Kııı 

tevkif ed ılmtıtır. Açık pen 
cerelere • teı açılmıı, ıehlre 

500.000 kuron haraç kut.
mlf, cenaze alayının ôa6ode 
1apka1101 çıkarmıyanlar d6-
vü lmüıtür. Kladno 20.000 
kltlllk bir kuabadır Burada 
nlhs1et 500 Alman ya var 

Geçenlerde Parlı te Lti'fer 
müaealnde meıhur Praaıız 
re11amt Vatteaunun, «Llka
yat» adla ıaheıer tabluıu

nun çalındıiın okuyucuları
mıza bir telıraf haberi ola · 
rak vermtıtık . 

LOvre mOzeıl mOdürO 
B. Verne, tablonun bir an 
evvel bolundurulmuıua çok 
ehemmiyet verdlil c ı hetle 

tahkikata Fraaıanın en ma
hir polh erklnı, kıymetlt 

tablonun buluadufu yerde 
derhal keı i f yapmıılar, bır

ııaın parmak izi bırakıp bı · 
rakmadılını araıtarmıı lardır. 
Bu buıuata b(iyQk bir ke 
tumfyet muhafaza edilmek · 
tedtr. 

Bu lnymetll eıerla çahn · 
dılı derhal bGtOn dCinya 
polıılerlne haber vertlmtıttr 
Hıuısın tabloyu çaldıktan 

ıonra, mOz.enln rıhtıma çı 

kan k61ealnden kaçtıiı tah 
mın edilmektedir. 

Jean - Antolne Vatteau 
1684 de Valt?ncleoneede 
dofmuıtur. Hır dam dGlıe · 
rlotn olludur l ı k reelm 
tahı ıllnl memleketınde Y•P· 

hktan ıonra Parlıe 11tt1. 
Notre - Dame k6prlı0 cı 
varındaki tacirlerin yanına 

aylıkla ıtrerek ldl kopyalar 
yapmala baıladı. 

Clauda Cıllot lıendlılnl 
talebe ve meni arkadaıı 

olarak yanına aldı. 
V atteau teklmQt ederek 

orjlnal ıaheaerler yaratma 
ta bundan ıoora baılamıı 
tır . 1078 de Cl,.ude Aueran 
IQ atelyealne ahdi. Levvm· 
burg aara yının muhtelif dat
relerlndekl paoolaran terıl• dar, ya yoktur. 

Almanya, Alaaa Lorenden 
den alaıamı ı olacak, Alman 
krala Vılhelm bir samanlar 

, m*ne "tıtırak etti. 1709 da 
büyük akademi mOklfah 
için mlbabat.aya ıırdı. 

franıa ile muahede yaparak 
1 

Franıanın bir kar11 topratı i 
na dolcunmıyacajıoa ı6z ••r 
dl Fak et ıözüoü ne 1870 re 

(Sonu d6rd0fic0 ıayfada) 

Bıhklar nıııl ııriıirlır. 
Y alnıs tar anlar1n it ı k ol 

dujunu zanneden ler mubak 
Irak aldanırlar. Memeli hay 
Yanların bir çok hıılere ıa 

bip oldukları muhaklıaktar. 
Hettl ba lıklarda bale ıevıı 
•• ıe•lımak vardır. 

Sond adaları clYarında 

yaııyao Ye Guraml t~ımlye 

olu••• bir ctnı balak ıevıı 
t.akımı•clan hemctaılerlne 
nQmune olecak •astyeltt.dlr. 
Guramı t.ahklara fevkallde 

leuetlıdarler. Yalnı zca Guraml 
lerla lezzetli eltluld.,ını 

bilmek onlara tanımala klfı 
ıelmn . Bu balıklar fe•kallde 
ba11udır ela. Btlhuıa yu· 
murtlama zamanı•da dltl •• 
erlHlr yavr•lar1aı bl1lk 
HYkle hnarlarlar. il• balık 
lara tedktk ettlflmlz takdir· 
de daha eatereıaa neticele
re vanrıs Yu•alaranı hazır· 
hyaa Guramller derhal bir 
birinine dotru ıeltr ve •I•• 
alı•• ltlrleıtıkteD IODH Itır 
mOddet .. u ıekı lde yGzer· 

ler .. 
Palut uzun mGddet bu 

•••lyett• kalmata tabım 
•illeri olmlfan balıklar 
birkaç dakika ıonra birden· 
llıtlr• ayrılır, bir maddet ıoa · 

ra .. r••l4•• llıttrleıtrler. 

lkıncıltk mQk&fatanı aldı . 
Memleketine d6oerek orada 
bir middet kaldı . Bu 11ra 
larda Aıkerlerln yürOJÜfQ 
lımtle 1aptılı bir tablo, ilk 
muYAtfaklyetlnl teıkıl etti. 
O devirdeki ukerl kareklt 
tan lıtıf ade ederek meyzu 
lar1 aıker lablolarana lau 
retti. 1715 de Fran11z Kra 
Uyet realm ""ademeıl onu 
kendi taflarana aldı 

Malıyf'cllerdea c,ozot, 
muhteıem tklmetglhının 

yemek ıaloou için «Me,.lm· 
ler)) tımlle dört tabloyu 
ona ıamariadı; kendi malı

klou nde bir de tkametılh 
verdi Fevk&lede kıymetli 
olan table kollelulyonu 
reınmın tıtffadealne tevdi 
etti etti 86yleltkle V atteau 
nun lıttdadı lnkııaf lmklnı 
nı buldu. 

1717 de akademiye kati 
ol,rak ahnmHıoa Embar
buement pour Cythere lıtm
ll eaerl Hbep olmuıtur Bu, 
Fran11z yatlı bo1a Hnah
nın en yilkıek bir nGmune· 
.... ,ılır 

(LOvre mOzeıl) 
Vatteau, ıen~ yaıından 

beri veremliydi 
Kendini muayeae ettir 

mek Gzere Londra)'• sıttl 

Halbuki bu ıehrln ılıll ha 
va11 o Da pek fena teafr et 
ti 

J 720 de Franaay~ d6nd0 
il vakit ııhb1 •eziyeti fe 
nalath· 

Buna rafmen .. :sat kahı 
liyctt f evkalide tnldtaf et· 
mitli. Alman imparatorları· 

nın kollekılJ••u araıı•dakl 

Yazı Pariate geçirecek olan 
bir artist 

, RADYO 

- AllAIA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 
1648 a. 115 Kca. 120 Kn. «Yapacak biç bl!'ftlm ol · 

madıiı vakit tabii biç btr 
ıey Japmam Sonra da ça· 
1.ıtıAım vakit batımı kaıı · 
racak vakum 1okken çeııt 
feıtt itler yaparım. Bu cQm· 
!elerim ilk nazarda anlaııl 
mıyacak kadar karııık 16rG· 
nftyor. Halbuki kHd ettlflm 
mini çok bHittfr. 
Sınamada çalatan bızı ar 

kadaılarım btç yorulmadan, 
meeell balık avına ııdıyor 
larmııçHına f ılm çeviriyor
lar. Bunlar tahhlı lnaanlar· 
dır. Ôile vaktinden itibaren 
aeklze kadar çalııırlar, filim 
ı•virlrler. Sonra da roller ini 
ölrentrler, mlaafJrlerlnf ka· 
bal eder ~ er. Ve akıamlara 

ıezmefe çıkarlar. Halbuki 
hen b61le defthm. Bır film 
çevlrdlllm Yakıt bu f ılmde• 
çok bitkin bir halde çılııyo· 
rum Fılım çevirdikten ıo•ra 
blr hata bit bir tı yapma· 
mak, bol bol u,unıak llatl· 
yacını bf11edertm. 

Bu uyuıuk lıtlrahat dev · 
reel ıeçUkten ıonra tekrar 
tilnyaya karı11r, btraz ellen· 
celere lttlrak eder, bir çok 
ta moda ile me11ul olurum. 
lıtırahat denHlnden ıonra 
muhakkak elblHlerlme bir 
veya iki akıamlak rop lll •• 
ederim. BuıOn elbise buıu
ıuada idealim ıudur: Terzi
me muıllnden uzun pıhıe 
bir etekle beyaz btr ımakln 
lımarladım. GGndGs ıezmek 
tıln de beyaz hır keten 
eteklik Ye perdelik kumaı
lardan da bir ceket yaptm• 
yorum. G6rlyorauauz ya el· 
blee huıuıunda m61kOlpe
aend defillm. Bu ıkı takımı 
yaptırdıktan ıonra bir ay 
hıç elblıe yaptarmıyacafım . 

Ne yası ya~maktan, •• 
de iyi 1ı1ınmekter hoılanı· 
r1m. Tatil zamaalaranda 
ıırllma1a bir ma10 ılyer,ya. 
laut ta bir pa•talon . ılye· 
rlm. 

Otomohtl ıesınttlerl yap
mak hoıuma gider. 1,ı bir 
ıofer olduiumu artak bılml · 
1en kaımamııtır Otomobil 
aahlbl olmadan Hatlerce 
piyano batından a1ralmaz · 
dım. fakat arabamla lıtedl 
ilm yere ııtmek ımklnlan· 
na bulduiumdaaberl plyano
JU bıraktım . 

Bu yası aa11l ıeflre••il· 
ı---
Enıeııae lıt•U Heri bu dev 
rlD mabıllQtlQr. 

Re11am 17ll .le, Neıeat 
- ıur - Maraeda bir ••J
fıyede Yefat etmtıur. f ran· 
ıız reıHmlarının en blyOIG 

aayıhr. EkHrl eaerlerl ka1 
t.olm•ıtur. Umumiyetle meY· 

zu \arı ukerlcllr. K.6y lııa J . 

ramlan, tabiat reıımlert, la

terJeurler veıalre de reımet 
mittir 

200 Kadar tablo •-r•ade 
çalıı•ııhr. Avrupanı• be 
••• ıı.auıe bGr81r mOzele
rıade eıerlerl BH•cuttur. 
Pruıya krala frederık .. u 
re11atna perHtlf ederdi. 

VattHunun renkli, tekal 
ı•, de1taatlrlllO eııtadt. Bu 
tıımle, iki re11am daha var· 
tlır ki.Biri 'blraderuduı, biri 
de ltlraderlnl• toraaudur. 
Meıhur re11amı• namına 

bir çok &bideler yaııtılmıı -

tar. 

mi heoOç bılmtrorUID· Belki 
llıttr fılım çevlrlrl•, belkl de 

F L t herhalde 
teılrmem. ••• 
Parlıten uzuo zaman içi• 
a1rılacıtımı ummu1orum. 
Belki tenha •• yakın 
bir köye kadar ııderım. 
Herhalde Luna Parka ıl· 
clerek bol bol danıedeceil• 
muhakkaktır... k 

l ıak ıı Banyoyu aever IDı 
Parlllekl yGzme havuslan•• 

T .A.Q.t9.74m. 1S1951Cca. 20 KYY. 
T.A.P.51,70.. 946SKe1. 20 Kvv. 

27 - 6 . 939 · Stılı 
12.30 Prolram 12.35 TGrk 

.azııt l - .. ,. - Muhay· 
yer peır••I, 2 - Arif bey
Muhayyer ıarln - llttmaı 
etm•I• yare varıaız 3 -
Refik FeıH• - Muhayyer 
ıarlu - Her ıizel balından 
4 _ ... - Keman takılml 

5 _ .... _ Mulaay1er tOrlıü 
ıtderlm 

EYlmln 
_ Ay dotclu ltat•adımı 

tılerlnl yapmala 6 _ .• . . _ Hlı•J•I tOrktl 
ıtdlp 

ltayıhrım . Bnpuarıaa _ Ayrılık yıl tilatlmG 
eıkl mobıl1a almak ta lao 

7 
_ • . • . - Hlıeral ıaz 

t ···-ıuma ılder. Yer•!~• raD iti· ıemalıl. 13 00 Memleket ıa · 
yına ltıatp ıeamea te e at aJarl, ajaaı ve meteoroleJI 

d btrıııdır. 
yOk zevklerlaı •• haberleri. 13.11- J 4 MG. 
Parlıln her tarafını karii k•· · zlk (ICarııık proir•• -Pi.) 
rıı bilirim. Sokak ıeka~ ':. U~.Oa Prolr•• 19.05 MI· 
r6mek te ılael bir vaki 1 

lL (lollıt-PI.) 19.15 Tlrk 
d Hemıtre•· a a 1 ) çlrme va11ta11 "' d 1 lll ( Karııık pro ra• 

le beralter fakir bir ka ıD 1 81

19 
:5 Tlrk mlalll (Halk 

paaarı 1 . I l ) kıhiına alrlp çar fi, O kOlerl ye oyUD laa Ya arı 
dolaıtaiımız da sık ıalr ya• tzOrOO Memleket ıaat a1arı, 

d bir ıo• · b kidir. Bu ıeslaUler e j 
1 

ye meteeroloJI ha er. 
kak ıahc111nd11ın bir ll••aa· • aD 20 15 Koeuı•• 20.JO 

lerl. ) 
ta lçtlllmlz de olur. Ti k mlalll (Kllılk Proıram 

feeçealerde apandtıltt•• ldr • eden: Meıut Cemil 
eldi· ar h 

amelt1at oldum. Beni •
11 

ba· Aakara rad1oıu kim• ey•· 
rücii bir ıaz lroklatar• lı ti ı- Suzidil peırevl, 2 -

im• · b yılttılar. GOIHek bayı T burl Ali- Suaıdtl lrl•-
A eU1at an u 3 

çok tatla bir ı•Y· ID el lteıt• r•r yıkı .. ı, -
olacnl11anız ılH de ta••IJ• Tanbarl Alt- Saaıdıl tkl••I 
ederim. beıte-bllme.&ık yarlkl, 4 -

iyi bir filim çevlr•ek iti• Tanb•rl Alt - Sasıdtl alır 
Fakat 1 - Kaal ra.lı lebl•1• bir aeneryo arıyoru• aem• k 

kllf ettlfl 5 - Ta•burl Alt- Ney ta • 
ıtldJoların bana t• ıeUyor. ılml, 1 - Ntkoı•• •I• -
mevzular bayıl• suu ıt · Sıaatclll ıarkı-Blr •lılh •J
DltllGn kızlarıD m•• bula- le dllrtllla, 7 - Ali ef. -

1 bl fçtlmal bir me•111 S ı..ııı prln- Yaatiık .. o -
• d l k ele a•••• •• • "I f Sa madam ..,ım 1 ı 1 aa•• ltfr du ıuaaa, 8- .. 1 e . -L-lr -

11fmaz, vahtı Y• '' aıdtl prkı - Her bir - •: 
L arauıaa· ı..ı ı Taa kıs HlG oy•amaa 1 ıı•cl• n•t• bu •u•, -

.layım.. Fakat bu he•••• burl Alt ef.- Suldll ,arık 
ıeçmeden evvel bir .. aarro H••• Ceyh•• araraa, 10 -

l Ta.bari Alt - Suaı.&tl ••• fapı ına .. . 
ıematıı. 21. IO Konuım• 

ftılyıı doıınıısmm ıı -
nıvrılın. 

ltalyaa ıızetelerl bu ••,•• 
f ıar ı•-laazlranın ıon ha taıı 

da lıpaaya, Portekiz ye c;· 
zalr ıulırında yapılacak 0 

•• 
ralaran• ltalyaa deniz maneY 

1 t nrt· 
l.Oylk btr eh••• ,e 

t d maneY• yorlar Bunu• mu a 
ralar mablyett•de aldufu:~ 
zikretmekle beraber ha•• • 
ıl bGylk ıerle•halarla ~aber 
••rmektecltrler. 

~tkoıloıı-yı~ı spor ıen 
.~ildi. 

Bohemradakl Alman hl••· 
J• hGk6metl tarafıaclan n•t 
redllen reıml bir tebllll• b6· 
tla Çekoılovalryada haslraD 
•J• aarfıadakl laer tirli ıpor 
mlıabakalan , .. ak edllmlı 
tir. Bu 1aıal•• ıelteltl Pral 
ela 8 baslr•nd• Berll• •• 
Pral takımları araaıacl• J'•. 
pılan futbol matıd1r, Maç 

d Çek ıe1ırctlerl Al 
eıaa11n • 
man talu .. ına laalraretlt 16• 

1 e bir Çelr ler baf.rmıı ar • 
Hb•J'• ltfr bira ltardafı ıa · 
yarmaıtar. 

Bunu• Gserıae Çek ve Al· 
•an ıeJlrctler ara11Dda mi· 
aasa• f&lrauıtır . Halk tara 
fıatıla• teıvık e•ltle• Çek ta
lıuau da ıert llıtfr eyan •JD• · 

•ala baıl•••t •• Beril• ta · 
kımı 0,uncularındaa biri ya 
rala•arak ıabadaa tıkarılmıı · 

tar. 

11.25 Neıell pl&klar - R. 
zı.30 Orkeatra prolr••1• 1• 

takdimi 21.45 Mlslk (Rad10 
orkeıtrası Şıf: Haeaa Fertti 
Alaar) ı-N. Rt•ıky- Kor
aokow: Şehraaat, Hnfo•lk 
ıllt, op. 35 a ) Larıo • ma. 
eıtoıo -Alleıro • 0 • trepp• 
b) ~ndantl•o- Allııro mel
to c ) A•dante, 11ua1I Alleı· 
retto ç) Allearo molto 22 30 
Mazık (Opera ar1alar1 - Pl) 
23 00 Son ajanı haberle· 
rl, ziraat eıham tabYlllt -
kombtyo - nukut boraaıı fi
yat 2J20. Mlzlk (Casband 
_ Pl.) 23 55 - 24 Yarıakt 

prolram. 
-..:ı 1 •• 

100 lu bir harp ıııisi 
i~ıre ı~iyır. 

laıtlterede Port•moutla il 
ma•ı•d• buluaa• (f•placalt-

k 
.. rp •••••••• 

le) ltlDlocl• 1 • 
1 a laaft• mi.Adet • ltu ay f 

1 kasla ı.ıar• e.ıeHkler, .,a aı• 
harp ıemlılatn mlrettebatı 

r•I••• luslarda• •lrekk•1t 
olacaktır. 

N6bet iteklemek, ı•••r
telerl yıkamak, ı••IJI Hvk 

ve ıdare etmek ııbı bahriye 
•tlrettebataaın ltltln Yaıdfe · 

lerlal kızlar 1apıcaklarclır . 

l•alar, lnıtltere•l• her 
tarafından ıellİİıı olaa de· 
alzcl kız izcilerden 100 kı · 
ıtdır . Botla ıtçen kıı. bu 
J•z taUlta.le bir harp ıeaıı-
(Soau d6rcllncl 1&Jfatla) 

• 

• 
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SAYFA ı 4 

B e k c i teşkilatı 
istah edilecek. 

( Raıtarafı ı kıncl tayfada) 
tatbik edilecek olan bekcl 
kadroıunda nazarı ltlbare alı 
nan cihetlerden biri hekcl ade 
dlnla fazlalıiından zlHde, 
ebltyetla Ye mChteltl klmee
lerln alınacafıdır . 

Bekctler tahıJllt tılertle 
katt1en alllıadar olmıyacalı -
lardır. Ücretleri halktan ei 
ile toplanarak kendtlerlntt 
mftnaetp ııraldnta mtktar· 
lia Yertlecektlr 

yeni belrcl lıaJreıU CleJa · 
ylılle halktan te,taaılacak 

elaa l.elıel paraaı ıtmdtltls 

aynı olacaktır. Ya•I b•ıO• 
mahalle 1.eketılne ay~a m•· 
Hll on lcur•ı ••r•n herhan
ıl 1.tr klmıe ylae ayaı mtk• 
terda bakcf hakkı Yerecek
tir 

Mü11aakatıa eYYell emnl· 
Jet teıkllitı bulunan kaza
lar belscl tılerl lıllh edıle 
eek, eonra diler ka:aalara 
ıeçlleeelıttr . Yalnız A.y•ahls 
bekct teıktllh ıehrhatı:tle 
kurulacak tııkıllta Haeen 
tamamen uyıun bulandu. 
itıından burada bir deflı•lı · 
ltk yapılmıyacak, yalaıt ıı
llhı cihetine ııciılecektlr. 

Yani bıkci kadrosuna kimler 
aıınacık: 

leflerln m6kelleflyet duru 
munda biç bir deilt ! lslılı 

yapmıyıcaktar. Bu tttbarla 
mOkell~fluln fazla talep •U

kuunda derhal en yakın ıa· 
bıta makamlarına keyfiyeti 
bıldirmelerl maslahat •e 
menfaatlerl tktlz .. ıdır . 

Yıüonlardı içki 
icilmiyecek. 

DablltJ• Vekllettnden •f• 
J&yetlere rladerllea btr yHıcla 
trealerde bası yolcalarıD içki 

ıvttklerl •• bu ıuretle diler 
yolcuların h•zurlarıaı Hlbey 
ledtlderl 16rClldOlü btlclırıl. 

mittir. 
AyDı ıartlar •• haklarla 

Hyabat eden yolcular ara
aında rahatıu~lıiı mucip olan 
lt11 hallere albayet •erllmeat 
l4ln De•let Demlryollara lda. 
reıl teılsllltına yolcu ••ton· 
larıada içki kullanılmuı hu 
ıuıu11un ıureU lıattyede me 
aeddmeıl laaldunda teblıtat 

yapıldıfı, zabıtanın da bu 
huıuıta faaliyet röıtermeıl 
ye tıtenecek yardımları yap. 
ma11 allkadarlara btldırıl

mtıUr. 

-~--

TÜRKDILl 

Çırak, kalfa ve 
uata kursları. 

( B•ıtarafı ikinci ıayfada) 
rın lçfa çok faydalı neUce 
ler te•llt edecettne mu bak· 
kak g6zü ıle balulahtllr. 
Eltnde ehllyetnamHI bulun
mayan btr tıçt , Hnatı ne 
oluna olıuo, ehlıyetnamelt · 
lertn yan ında tı bulmakta 
ıGçlOfe uirıyacefı tçln •da 
kunalar de•ama kendlılnl 
mecbpr ıayeçaktır. 8\1 b11-
ıuıtakt kanunla •e nlaam · 
namede ııçllert tçln kurt •t· 
mıya9 •eya bu ite llyık ol · 
dutu eb•oımlyetl •ermt1en 
mleneaeler ct1a ıBreceld•r · 

dır. lu•dan baıka it •ere•
ler l&uulara de•am eden it · 
çiler• de mClıkOllt çıkarmı · 
yaoak. faraza onların 1••
mlyelerlnl lndlr•ek •eya 
keımek rlbt kaaUDUD ruhu. 
na mClnafl harekette bula· 
namıyacaklardır. Bu ıekllde 
hareket etUll ıörllen mü · 
e11Heler tqln de kaaun 
mubteltf ceza terUp etmtı 

bulunmaktadır. 

100 Kız bir harp gııiıi 
idare ı~iyor 

(Baıtuafı ftçünc6 ıayf eda) 
ıl idare etmek tçln laazırlaa· 
mıılardır. • 

Bu r•mt lnıllızlerln de
nlsct izcilerin ekzenlzlerl 
için talulı ettikleri eıkl bir 
harp ıemlıtdh 
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Balıkesir Efkat Miid.ürlüğünden: 
Emval ı gayri menkule 

No. ıu 

93 

Cınıı 

Arsa 

Mewllli 

Gazi eaddeıl •• Gazi 
Jlk mekte_..t kar.1111nda 

Muhaoım~n bedellerJ: 

Beher metre murablıtaı . 

2 llra 50 kuruı 

Yukarda yazılı 6ç parça arsa beher metre aıurabbaı 2 lira 50 kuruı •uhammea ~ •. . 
deli• Hhlmak &zere J6 6-939 fiinGnden ttlbare• 7lrml aOn mil•a1etleye çıkar1l•ııt1r. 
Taltplerden alankları uHnıa metre mu•abha.ın1n mecmuanun muham•en bedel IHrta
den baliğ olacafı miktarı• 1lzde 7 5 nlabettade aaktt ••Y• banka mektubu ile m••aldıatı 
•• kati teminat ahnacaıı ıtbl idarece lthıuın ıartl•\Giü takdirde baıkaca muteber ıalaıf : 
kefalette •erılecektlr . ihale 5-7 939 farıaaba 16116 •••t IS dedir. Tetralulo ıe~~t.\\ •• .. 
lam ak Ye pey ıOrmek Gsere V alnflar Jdareıl• e a~h11•(erl lf~" olunur, 

4 - ı - 161 

--------------------.----------·!'!!W'----------'""~:u~~~-... ------------~:scew9e'l.-.--~"'!"'J~ 

Balıkesir C)ğretmen Okulu 
Direktörlüğünden: 

Ersallıa adı: 

Kok kömlr 
Ten 
Joo 

Çotu: 
Toa 
400 

Tabmlat: 
Lira 
30 

Fıat: 

K. 
bir tonu 

Mu•aldıat 
temt•at: 
Ltra K. 
900 00 

it.al• Elutltmeala 
tarihi: 

10 7-1939 
pazartHI 
ıaat J 1 de 

ı•kll: 

Kapalı urf 

l - Orta okulların may11 1940 •nua.a kadar thtlya9ları lt•lunaa yukarı.la atlı, mtlı
tarı, tem inatı, tbale tekli Ye tarlblat s6ıteren htr kalem kok Jılmihl OD het 1Gn miti· 
detle kapalı sarf ıurettle elutltmeye çtlıarı\' mııtır. 

2 - Eluıltmeye lttlralı etmek lltfJeoler ıartnamelerl Ôlretaen okulua•• l.er ıl• 
ıöreblltrler. K•nunun tarlfata dahtltade hazırlı•nmıı olan zarfların yukarıda yaaılı ihale 
ılntlnde hellı Hattea btr ıaat •••eline Jıadar KOltür Dlrekt6rlOIGn•• miiteıekktl ko•I•· 
yon baıkanlıfına •erılmeıt •• bu Hallen ıoara ••~trtlecelı zarfların kabul eclılmlyecefı 
lllo olunur. 4 - 1-117 

·-----------------------------------------------------------------------
Çıkosıova~~ıdık! llıı taz. Satıhk .ekin mağazası 
Jlkl RI gibi lkllllr do- k• 1 k ~ a . de• kkA 

ğurabilir? ve ıra 1 ~< rgır u an 
Şehrimizde kurulacak bek

cl teıktlltına alınacak olan 
lar ltla ıu ı•kllde ıeralt teı· 
lalt etillmtı buluamaktatlır: · 

Ticaret Odaaı 
lzmire · 1 

Meıhur Traflıar deniz 
muharebelerine lıUralc etmlı 
•• eelr düımGıtG. BuıOa 
antrenman remlıl olarak 

(Baıtarafı üçiincü ıayfada) 
ne 1880 de Ye •e de 1900 
tlo tuttu. Umumi laar .. e ka · 
tlar Alıaalıları taz1tk altında 
lalettt. Fakat AlıH . Loren · 
illeri ceraıe•leçtlremetilfl ıı
bt, Leh çocuklarıaı muallim 
lerlyle bu kadar ııkıİttrdlil 
halde onlara da Almaalaıtır 
mafa muvaffak olamamıı

hr. 

lallbattln ma .. alleı(• de MalmGtilr6satle btraderlereı 
ald elıta maiazaıı aamlle , dört anbar ve maa saloa 'Ye dııı 
bahçeıt eahlıktar . 

Bundaa haıka zahire pasa•.' kar1111nda klrılr manlf a
t ura m•i•zaaı da kiraya Yerllec" tındea taltplerJn her al• 
MalmGdGrlaade RHlme m6ra•aat,'arı . 

1.lfYeluaaa ba teılılllt ye· 
rlae Jl•e Emniyet Mld6rll 
il emrinde olmak 
üzere •ı•lıtiakl kadro 
kon•lmuıtur: 

it.. - 20 Adet bekçi 
li - 2 Adet bekçi batı 
C 2 Adet tabılldar 
Ç - 1 Atlet muhaalp 

Her ay bekçilere 20 ıer, 
l.ekçt ltaıılara 25 ıer. t•h· 

" ıtldatlara 35 ı•r Ye mub .. ı. 
ite 35 lira 'Yerllecektlr. 

Bel&çt olmak içi• umumi 
olarak lıtenen ıartlardaamaada 

aııar1 mlllet ••ktep\ertadea 
masun olmak •• atkerHtını 

bltlrmlı olmak ıartları da 
'Y&rtiır. 

Tahılldar •e m•haelpler 
lçıa de umumi ıartlardaa 
maada uıart ilk mektep 
meauau olmık •• aekerll
ifnl bitlrmfı olmalı ıartları 

Tardır . 

Talipler en çok 28 S-939 
akıamına kadar Ylllyet m•

kamma llUda ile mtlracaat 
ederek muamelelerla~29 6 939 
Hat 11.30 za kadar ta
mamlamıe buluDmahdırlar. 

bağlandı. 
(Baıtarafl ltfrlacl eayfada) 

Elazıı, !dlrne DJ1arıbakır, 
Antalya, Koaya, Kayıerf, 

Meni•, Samıun •• Tubzon 
Dtfer yfliyetlerd•kl ticaret 
odaları bu OD ıkı •mataka 
tlearet miidGrllkle· 
rlae bailanmııtır. 

VJllyetlmlzln Marmara 
mıntakHındakl tlearet oda· 
ları •• bu arada Bandırma 
fıtanbul •lllJellne; ı•hrlmlz 
Y• diler ka~alardald ticaret 
odalara l1e famlr ticaret mü· 
d6rl8f0ne ltailanmıılardır. 

Şehrimiz 1 ıcaret Odaaı ı 
hazirandan ıubaren lzmlr 
mıDtaka ttcaret mCld6rlOIO 
tle muhaberata baılaaııı 

tar. 

Teşviki sanayi işleri: 
Nafıa MOd6rl6fü tarafın

dan ılrOlmekte olan vtil 

1etlmlz teıvtkl ıanayl tılerl 

ve bu ııler• atd büUla ••
aıfeler; ylllyetçe 1 haziran· 
dan ıttbaren ıehrlml:ı Tıcaret 
•• Sanayi Oda11na ••rtlmıı 
lir . 

Bekçilik imtihanı 2g 6 930 ----~------
Hat 15 te, muhaalp •• t•h· 
ıtldarlar imtlhaaı 30 6 939 
Hat 15 te Emniyet MGd6rlü
iünde yapılacaktır. 

1-7 939 T arlhlndea itibaren 
bekçileri• her •• ı~retle 
olurea olıua mGlcelleflerden 
talaıtllt yapmaları ıuretl ka· 
tlyede memaudur. (Bekçlleria 
mllrellefler lzerlntie olaa b• 
tarihe kadar al•caklarıaı eı. 
klıl ııbı allkadarlardan lı· 
temek •• tıhııl etmek ıaJ&
hlyetlerl mGıteıaa41r.) 

Tahılldarlar da ancak mat 
bu makltus mukabil& mlkel-
1 eflertlea tahılllt Japaltlltr
ler. 

a.. 1••• t .. kll&• .a11.1-

Ro111nyı Bulgarlara tız
ıinıt vıriyor. 

Geçen mayıı •J• zarfında 
Romanyada 6ldQrillen 24 
Bulgar komlteclıl içlo Ro· 
manya hiluimetl tazminat 
Yerecektir BOkreıtea bıldı

rtldtil•• ı&re bu bldtıeden 
meıul olan Romen jandar 
maları hakkında kanuni ta· 
lılbat yapılmaktadır. Jan-
4iarmala11n ıubaJları da 
tecziye edileceklerdir. Ro· 
manya tarafıatlan alınan 

bu tedbirleri• Sof ya hülıu · 
••tlat tatmla edecelı zaa 
•••••aktatiır. 

l&allanılmaktadır . 

GemtJI idare edecek ola11 
100 kızıa hepıl mlkemmel 
yüzme bilmekte •• herhan · 
gl bir erk~k yüzilcO ıtbt at . 
lamada mahir bulunmakta
dırl ar. 

. Clmlde ıabahları altı h•
çukta kalkarak lzerlerlnde 
•yudukları, hamakları top -

1 layıp yerleıtfrecekler •e lrah· 
'Yaltıd•n ••••l erkek bahri. 
yelilerin bütftn •azlfelerlal 
yapacak ıii•erteleıl yıkayıp 

temtzltyecek, ıandallara •• 
boyalara parlatu:aklar, bü · 
tin ıün, aemlyl kullanmak 
deniz fıaretlerıle muharebe 
etmek, tabltke zam•nların

da tılallılye ameliyeleri fçln 
ekzeu•zler yapmak ııbı ıe 

mt mürettebatı ••zlfelerlal 
ıorecekler. akıam üzeri mtl · 
il marıı ıöyllyerek bayrak 
indireceklerdir. 

Kız tayf al ar ı•mlde elue · 
riya mayollarla vazife aor•
ceklerdtr. 

1939 Muvaffaktyetalzlıll, 
191" ten evyelkı muYaffakl
yehlzltkten Ud kat fazladır; 
Almanya Çekoılo•akyayı 

Almanlaıtıramıyacaktır . Çe
koıl0Yakya11 Almanlaıtıra · 
mıyacalı ı•bl, tuttafu u111l · 
lerle bGtün mllletlert korku
t•caktır Sla•lıiı a1aklandı · 
racak, ltalyayı bozacaktır. 
Çünkü ftalyanlar, btr uman 
lar 1.uıünkü Çekoılovakla

rın g6rdüjü muaraeleyl rör 
mitlerclır .» 

Eter Almanya, bu ıOıel 
reakılyoaları blyle ınlıltaf 

•tttrecek oluna, kin •e ıa · 
raz duYarları ardında d6n -
yada yal•ız kalacakhr. 

Pıerre Domlnlq11e 
· La Repreıtoa 

Balıkesir askeri satın 
<tlnıa ){()rnisyontındaiı: 

1 Balıkealr letaıyonundan ıebtr içi muhtelif ıarna-
zonlarla hariç muhtelif sarnlsoolara buralardan s.ı.kulr 
latHJonuna bir aene nrfında nakil ve ee•k edilecek erat, 
etya, erzak veıalrenln nakılleri kapalı ıarfla elutltmeye 
konulmuıtur. 

2 - E11a Ye erat 11111111 tçtn tahmin edtleo bedeli 
3000 erzak k11mı tçla 2000 liradır. 

3 - Muvaklıcat teminatı •ifa •• erat k11mı t9!a 225 er
zak k11mı için 150 ltradır. 

• 4 -- lbale 15 7-939 cumarteıl 
keıtr Kor Satın Alma Komtı1onu 

5 - fıbu naklly•ta atd enaf 
mlyondı ıör6lebllır . 

ıünii eaat t 1 de Balı

blna11oda yapılacal&hr 
•• ıartlar laer ıDn ko 

6 - Taltplerlo l:telll beldeler •• mu•alılcat teminatla -
rıaı ha•I teklıf mektuplarıaı ihale Halinden en ıeç bir 
11at •••ellae kadar komloona malıbus mukabili tHllm 
etmeleri lGzumu illa olunur. {Pottacla Yalıt ıeclkmeler 
mute~er dellldlr ) 

.. - 1 - 170 

Balıkesir Evkaf 
Müdiirlüğündeıı: 

:Seaıeltlı muhammen 
lear bedeli 
Lira Kr. No. Me•lılt (°"..4eıt 
ıa 00 ıs Dtalıcıler aahall .. ı Dok\ba 
36 - 00 19 • • • 

l 80 00 241 Yaymacılar caddeıt Y af hane 
24 00 O Kataplar mahalleıt Area 

Yukarda muhammea lear bedeli yazılı Vakıf alsarat 
5 6 939 1611Gaclen itibaren lıttr a1 lçlade pazarlıkla ı .. r• 
•erllecelrtır. Taliplerin bu müddet içinde Vakıflar ltiar••••• 
mQracaat etmeleri ıli.11 olunıır 2 - 1 - 134 

\ 1ilayet Daimi 
~~rıciinıeninden: 

lçık artırmaya konulan tı: 

8alıke1lr Camlkeblr karı11ında idare .. uıuıiye akar•· 
tandan bir parça dftkklnın bir ıenelik muhammen lıte~•ll 
olan 120 lira Cberfnden 29 haziran 939 perıembe sı•• 
ıHt 16 da ıbalHI icra lulınacakllr. Mu•alrllat teml••t• f 
liradır . 

2 - latekltlerln munklıat temlaat•nı mal ıa•d•l•..-
yatırdıtına clatr makbuz YeJ• lıtank• mektubtle bırUlsl' 

!
muayyen zamAnda V•llyet Daimi EDcümealne mlracaatl•'' 

ilan olunur. 

•-ı-ıv 

Balıkesir Askeri Satın 
1\lllla Ko01isyonundafl: 
1 - Bandırma ltırllklertnl• lhtlya,ları olaa 9400 11ıl' 

11de yafı ka,alı zarfla ekılht1HJ• koaulmuıt•r· 
2 - T ahmtn edilen bedeli 9870 liradır. 
3 - Muvakkat temfaah 740 lıra 25 kurufhlf · 

11
,, 

4 - ihale 3 7 931 pazarteıl 1Gn6 ıaat 15 de ff•h 
ılr Kor Satın Alma Komlıyonu lalaHında yapılac:akt:.j1, 

5 - E•ıaf •• ıartlar herıGa komtıyonda s6rlle ıll 
6 - Taltplerln belli belıelert 'Ye mu•alılıat te111to• ~' 

rını haYI teklif mektuplarını tlaale ıaat111tiea e• s•~,u~ 
H•t •••ellae kadar komıı,oaa makbuıE mulıabllt t• ,ti 
etmeleri liizumu tlln oluour. (Peatada Yakı ıecıfldl 
muteber deltldır) . .. _ 1~/ 

~ 
-ıiı-.-,-,1-d-ıj_ı_y_e_r_: -V-ı-ll_ı_•_t -M-at-.,.-.-,.---.-.. -k-ea_lr __ 


