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m11ıııuıııııım .. _. ...... , 

iktisat mıntaka müdürlü
ğü merkezi dolayisile 

YAZAN: 

Hayrettin Karan 
S.a tetldllta 16re, KOtala · 

ra, Btlecılr, Buıa •e lalı· 
lııeılrtlea ibaret olan lktlıat 

•ıataka •6citrllllnln mer · 
kesi Bareada teılı edllmft 
olaHıadaa dolayı bazı f.ab· 
rlkat6r •• it orltaltaaın haklı 
•laralr tlklyetlerlnl dinle.ilk. 
lktlıatll rabıtalarda ea eaaı 
la ıart colr•fl mGnHebet, 
kara ve tleals yollaradar 

Demir yelu yapılmıadaa 

••vel liaht Kltahyanı• ••r· 
lıezı Ilı art~, f allat t.ütln ka • 
l•lara•ıil iktlıatll cereyanı 

ta•a•- lahk .. ıre alrmak
ta tdl. Bu ı•• Kltahyan111 
••rkeslatlea ıeçmekte olan 

1 

de•tr rellle lnı mlnue· 
'-•t daha styacle artmıt ve 
ltlrltırıadea ayr1lmaz btr ıu · 
'•tte 1t9rçln1eamlttlr 
k1tah1a•ı• B•nay• kara 

daa hiç bir m6aMbeU yok· 
hır. Bu tuharla mıataka mer· 
lrealnl• haoıı ••~ebe binaen 
8uraada te•I• edtlmlt oldu
i•au bilmiyoruz Fakat bizim 
lıa11aatlmlze 16re letaabul 
"• lzmlr mlıteıoa: Bal.ke 
•lr •lllyett muhtelif e•tiiı· 
trı •leıaeaelerlnl ılneılnde 
'' tat•Hı haaeblle ıerek 
lıe111aıyet •e ıerek keyfiyet 
••ltta11•daa memlekette 
t..•ea •• ön 11rada ltulu· 
"'• bir •••aJI merkezltllr. 

Vtllyet; alfuı ve aaba 
ıu.,•rlle de ltu fatkı1et1 haiz · 
:•r. lcltlıamıza delil olmak 

1 ı.re bu e•d6ıtrl mle11eae· 
ert1aıa •e•I •• mlktaraaı müc-
~•l olarak burada ıaymayı 
•ldelt ılrdiilr: 

l 
htı - Bahkeıtr •lllyetl da-
~ 1"de bu ıln Jtlemekte ola• 
~ d•nya ıanayllnl alakadar 
41 '• oa dört mubtellf ma-

'tıı 
~' ••rdar. Zo•a•ltlak •e 
~,:.•hıı mlıteana: Memle 
.,,.,dtııalzde ltlemekte olan 
ıı ... ••lerıa ıerelı feani te--t. ~llit • ıerek •tlıat ve ttıf· 
,,.. ct'-etıle en mlhlmlerl 

.. , 8 1 
lı,d • ılceaır vlllyetl dahl

•dı, 
llua. · 

~, 8 ••ıa bunlar meyanı•· 

~""ıu~.)a Karaaydın ılmlt 
'ad • Su11f arlık borHlt 

•nlerı d >'lr • ı ıayılar bü -
d'"dır~•na,ı müe11eıel~rln 
~ 

~&tt - B•adan baıka altmıı 
f,~'llc •det ıraalt tat eca§ı, 
"'".,,. •lartle beraber iki adet 
'-'- f :' ocatı, Oç adet asri 
ıııı,ı,:L rUlaıı, lsl~ük menıe 
\t "'tt .. 
'''lı "' Jetanlt adet ze7· 

1~l .~ •• bet adet ıaltun, 
'' .._ 111et f 'llllttUr Pltıae, beı adet ı 
'~'lil • Uıı •elet yln tplıtı 
'ıııı,,,;••, tlokus adet kimya 

'" •ı allkadar e.le• mi 
~ •ard1r. 

•ı, .._ a 
~ı:'~ da '-•l•ra• laarlcta4e 'tt,.,. "•• laıaden fazla ltcl 
,. et,., • "'• it lraauaunu all· ,._ ...... 
' '--.1. •'8htellf yerler-

. tehf it rerlerl var--.. .. 
' •• A.1 .... •r•a• 

tıletmHI bu •aychldarımız

daa laarlç olup yakıada hl
luimet tarafındaa buraya ku
rulacak olan orman f altrlka
ıı lktlıat Velılletl bakımın· 
daa llıtl•at mGdGr16llnü 
alakadar edea bir mOe11He 
olacaktır, ki; ha(ea burada 
bet ylzd~n fazla tıcl ve ame
Je çalıımaktadar. Ve yıne b• 
meyanda Band1rma7a kuru· 
lacak olan ıeker fabrlka11 da 
hatara gel~a tıtlkballn mil· 
e11eeelerlndendlr. 

Vtliyelte 1itt1kce tolllt•f 
eylemekte olan Sındarıı •e 
G6nen tOtOnclllk ıa · 
nayll zikre ı•yan olup bu 
meyanda Sındır•• UitlacllO 
16 alemıumtl bir t6hret al
•• , ve almaktadır. Bunlar 
barlclade vilayetin ıktl•adt 

me•kll•I açıkhyacak, hat1ra 
ıelmlyen daha bir çok ıktl · 

aadi harelce~ler •ardı r ki; 

onlara burada ayrı ayrı aa 

yarak ı6z0 usatrnak ıetemlyo 
ruz. 
Mınhka llıtlaat mtldlr 

lnklerlnfn tee11th6nden meluat 
•e ıaye it ve ltclye kolay 
lık, zamandaa taHrruf, pa. 
radan taaarruf, ft ve ltclnln 
hlt btr lrazaya uiramadan 
tekalk Ye idari bakımdan 

laikimetle olan mlna · 
Hbetlerl•I teılall eylemek 
oldufuna gör•, yarın it ka 
nununu allkadar edea ber · 
laaaıl bir •e•zu hakkın.la 

•• meHll teı•tkl ıaaayl •ok
tuıntlaa bir muafiyet veya· 
but bir maden arama ruh 
•atnameıl almak, tU ve1a 
bu lteyannameyl tHdlk •e 
lmsa ettirmek ve her güa te · 
••il edecek muamelat için 
Ayvalıfıa AlhaoYa nahiye. 
ıtnclen kalkan bir fabrlkator 
veyahut tıct Bunaya kadar 
tam üç ylz altmıı kllomet -
re kara yolunu katetmek 
mechurlyetlndedlr. 

Bu kadar uzun bir meaa· 
fenln ltclJe lktlaaden tah 
mıl edecefl kGlfett Itır 

dGtOneltm! 
!ter main at Jıcl ve f ab

rıkatöre kolaylık fıe burada 
zorluk •ardar. Bu hal ıerek 
aıatraf •e ıerek g6a za 
yetmek noktaa&ndan çekilmez 
bir lı6lf et te•lld edecefl al 
bl, ltctlerl de canlar1ndaa 
bezdirecektir. 

Diler taraftan tktl•at mil 
d6rHi16oe menıup bir me · 
•ur ••i• mlfettltl• ufak 
bir lhtıllfıa halli için •eJ•· 
but •astfeten berhaaıt .,., 
•••zau tetlktk makıadlle 
Buraaclaa A.ltıaevaya kadar 
ııtmeıl tktlsa etıe; yüz alt· 
mıı ktlemetrelık Itır meaafe 
katetmeal •• bu•• aör• de 
harcırah almatı lizımdar ki; 
.. u .ta de•letln zaranaadar. 

Balıkeılr •dl1et1ntn tlıU 
ıadt vaziyetini bir de cefraft 
noktadan mOtalea edeli•! 
Vtl&yetla it lıtilıelerl lıtltG• 

t : o c ' 
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Balıkesir 

Her Gün Çıkar. 

ON oORD0NC0 YIL SAYI: 4216 

Milli Şef bu gün Erdeği 
şereflendii-ecekler. 

/ngiltere ordu 
mevcudunu215 
bin kiıiye tbldl 

etti. 
Lo•dra. 28 (A 1 ) - l•ıll

ter• orcla mecltıl llarp 
teçlalsl ıı. mlcellla•• 

_____________________ .......... ____________________ _ 

Cumhurreiaimiz Marmara denizinde Savaron~ 
yatı ile bir tenezziJ.he çıktı. Dan Valimiz ve erd• •e•cutl•na• e••elld 

rakamlardan 89 bla faslalll• 
275 .... lsltlJe ıltlll elaaa• 
bir ltey•• kltal' aeıredll-

bir heyet Bandırmaya hareket etti· .. 
lıtanbul. 28 (Huıuıl)- Bir 

m6ddetten beri Y aloYada 
lıtlrahat etmelııte olan Cum 
hurrel•I lımet lnön6 bugün 
Sa varona ya tile Mar•arada 
bir den iz geztnttıl yapacak
tır . Mıllı Şef bu 
••1latllerl eınuında muh 
telif Marmara aahıllerl· 

nt, bu arada Erdeil de zi
yaret edecelrler•ır. 8u ıeya
hata ald bir prolram olma
malda beral:ııu Mtlli Şeflo 

Ba•darmayı da ziyaret etme-
· lerl mubtemeldır. 

Dün Valimiz YI bir heyıt Bın 
dırmayı gitti: 

~ Milli Ştf Jımel lnönü 

1 
Milli Şefimizin tenezzlb 

••"••dile Mar•arada J'apa· 

. d ıa-
catı ıezlntl e•••"D • 

et ede· 
bıl kazalarımızı styar 

celılerl lıaberl bOylk bir ••· 
•inçle kartılananıtar DOa 

V al ı mız Recai Gtırelf ile 
Parti vilayet ıdare he1etl 

Od Re· azalara . .. Ticaret aıı 
lıl Mılll Şefi l•tlkbal tç•• 
Bandırmaya ııtmltlerdfr. 

Btr kaç ılndlr tehrlmısde 
bulunan mebuılar1mııd•D 
Hayrettin Karaala , Hıhnl 
Şeremetlı de ylD• bu mak· 
ıadla BandarmaJ• ıttmltl•r-

1 ..... 
dır. Heyet Cumllıurr• • 
ze vilayet halkını• tazim 
duyıular1nı ıaaacaktır. 

Jtalyan, Alman 
ve Jngiliz deniz 
rnanevra~arı. 
Lo•dra, 28 (A.A) - llr 

ltalyan flloıu Ltslto•a ıel . 
mittir. 

l•ıtllz A••••l•D ftloıu 
alu•toıt• ••ne9 ralar ya .. · 

calstar 
Alm•• ltalyaa filoları da 

blJGk •aaa•ralara llıasar -
la•m•ktadarlar. 

SOVYETLER JAPONLARIN ~;,;;;::"!::: 
1 

· · · ... o nan rnfizalıere-

·1 A YARE~.!.~J_DU_SU_RD . ·~~ ... !.0!':~~~ 
M l C h d h 

J J ık mebuıaa mecllıl 
oğo istan um ariyeti a ilinde yeniaen JO• Am•' a bitaraflık kanun• proJ ... al 

pon-Sovyet tayare/eri çarpıftılar. /ki erJ mosa1ıere1• batla••ıtar. 
y eal ••tlade ka•a• mu-

ha rap oldu, beş yaralı var. laarlplere her •••• eıya cep· 
L hane •• lla" malsemeıl 

Moıko•a, 28 (A.A .) - TaH 
ajanıı: Moiol - Sovyet erlııl· 

•ıharblyeılnln •erdttı malt· 
mata atfen ytrmt yedi ha · 
zlranda Japen Mançurl ha 
•• ku• vetlerlnln hududa 120 
ktlometre meaafede bir 
mıntalca11 bombartiıman et
tıklerlnl ve tekten aycı, 

kazalara münkaalmdtr. 
Marmara ha vallılndekt 

Baadırma ve Erdek ita zalara 
balak, ırantt , mermer, ıln

ıer, tar•p, zeytlnyaf~ mü· 
e11eıelerlnl ıhttva eder. 

Edtnclk ve Gönen koza· 
cahk, tüt in, zeytin ve zey • 

tlnyaiı aanayllnt; Sua&ilflık, 
Balya ye Durıuabey kaza· 
lara maden aanayl müeare· 
aelerlol; Sandarıı batm ıayı · 

lar bir tütün merkezini; 
Hanan, Edremtd, Alhnoluk, 
Blrhantye, Gömeç, AyYahk, 
Altanova ve Ali bey nahı · 

ye •e kazalara vlllyetın •• 
hattl Türlrlyenln en müte· 
kl•lf zeytin, aaba• •e plrne 
ıanayllDI ihtiva eyler lct; 
vlllyetln garbını teıktl edea 
ba ıoa •ıntaka yaal Edre. 
•ld, 88rhaalye, Ayv•hlr •• 
ha •altıt •••• yUa ke .. fetl iti 
ltarlle ltfllaa11• •zerlade d• · 
r•l•c•lr Itır nektad.r. 

Bura• vlllyetlala endlıtrl 
mOe11eaelerl lae daha ziyade 
merkezinde topla nar. Kemi · 
yet ve keyfl1et uıt.arlle ıa . 

neyi bakımındaa S.lıkeıtre 
tef ev•uk e4eml1ecell de der· 

lılr.Aar . . 
llDae•aleylk lt11 TaZtJet 

etuz bombardımaa ta1are· 
ılnden mlırelıskep bu fılo · 

dan yedi ta,.arealn tlltl · 
rllcl116nü •• SoYyet taya· 
relerlnd~n de alt11ıaın hare· 
ket O•lerloe döadGklerlnl 
bıldtrmektedtrler. 

Mo•kova, 28 (Radyo) -
Ta11 ajana& blldtrlyor:Motu-

kartmnda ea tabU merkez 
Bahkeatr olma11 llzımd1r. 
ÇOnkl Altınovanın Bahire-
ılre meaafeal yGz aelcıea ki . 
lometre oldutu ııbı, Bara• 
nın da Balakeılre meHfeat 
10z ıekıen lıllometredtr . 
Balıkealr IH bunlaran tam 
ortat ı odadar. Eter merkez 
Buraeda tealı edilecek olur 
ıa Altınovadan bir it tçın 
Buraaya ııdecek bir it aa 
blblnln tam iç y6z altmıt 
kilometre bir kara yolu ka· 
tetmeal l&zım ıelecektlr. 

Bız, Buruda bir ıanayl 

mıntakat1 ol•Hın demlyo 
ruz! Eler Burea ve llla•allıl 
ıanayl •okta11aclaa ileri 
de addoluna1erea; bar•• 
mlaaıebettar ••ter ...... 
lralHla ayra bir tetldllt J& · 
pılaltlllr Fakat "lt•tala,a ile 
Ete tlenl•I ortaımda Itır 
••••ri mıataka •Odlrllll 
teala edilmek llzı• ıellrM 
lt•rHı ancalır Bahkftlr ola 
bilir. 

Çok u .. k 
Vektll•I• 

slre• llctlaat 
ıayın Ha.ı 

Çalrıraa l.u .1. aldıiı 
•ıza hak 
•etle ••ltl 
le•ellteytz. 

•e•z•• ,._ıde• 
..... iddia· 
•erecotıaı k••. 
.,.. tall•la •J 

l ltıtaa - So•1et· erkl•ıhar•I- d L " .. hlmaıına •laaa • elm•• • 
yealndea alıaaa mali~•ata tetlır. 

(Sonu ılrıncl .. ,~fa~d~•i> _.:;=;.:..---------
San; yi pl~nları 

Parti Gra~ı tdiSJdd kİİİİİınan '~•"8• bHi• lll~: 
l·L1. 1 V k·ı· ıosi Çdır rapır ıarınH ız1Ut 11r~. 
1 ısı 8 11 ..1 murakabe••• de me•cua 

kifayet dereceıl•• •• ıene 
hu menuun tatbiki içi• hır 
kordleaıJoD• ihtiyaç ol•u . 
tuna dair Antalya mebuıu 
Raılh Kaplan •e Kütahya 
mebaıu Alleddı a Tırıdol· 

laoun takrirleri m•~tevlya · 
tanı tedktk lçlD daha •••el 

Grup umumi ~eyett kararl
le ta•slf edllmlt olaa ko· 
mlıJoD rapora mlsaker•'• 
m•••a tttlh•• eclll••ıttr. 

.saaa,ı pll•l•nJl!ll taıWlı 
.. , •••• "..... •• wı•a ... 
.... _ ....... ı ...... 

lktl•at l'ekill Hü•nıl Çakır aasar•• .. rlle• lttr •ltll 
Ankara, 27 (&.A.) - C. fa.aalak lserl•• ebem•lyet· 

H. Parti .. Mecll• Gr•lt• it•· ı. .... n dikkati celbed .. 
ıt• 27 6 939 ••t oa Mtt• rapor blrl•cl taa&JI pllaı-
rel• •ekili Htlml Ur•Dl8 baı- (Soaa lldncl aayfada) 

ı-....;.--------------== kaahtı .. topla•d• . 
Ruaoa•ecle me•cad olan 

Hakin Kılaf•lluaaa takrl
rıatle• Mılll Madafaa Ye 
Maarif V ek&letlerl•e taal-

IOk eden ,uallere •eklllerlD 
yerdlklerl ce•a•lar •ıalea · 
dikte• ıoar• lae1etce de•let 
.... ,ı plblar1••• tatbdlla 
•• y ...... , ... ıtle•llm•I•· 

Köae lvanofan 
Berlin aeyahatı 

Berlla, 28 (A.A.)- hlpr 
BatYelrlltnl• Almaa hlk6metl
al• ela •eti &zerine lerllae 
ıt•eceıı•rll•deklhlıar mail· 
ftlluıa•e teyit Mlll•kt• . 
41r. 
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SICAK • 

Btr kaç gündür blr fma 
ııc:aklıiı içinde bunalıyoruz. 
Sabahın bir parçacık ıerl•· 

itil çektltp ııtttkten ıonra bil 
tOo ıeblr bir balmumu yı ğ ını 

aıbı ge•ıtyor,erlyor. Sıcak san· 
ki bütOn aetlerl hareketleri 
yutuyor. Her tarafta derin 
bir ılk6t ve hareketılzhk. 

Jıtne ıttmek Ozere yol" 
d6ıe• fU erkeflo ylr6yüıü 

ae kadar iltelulz idem aeh· 
paaıoa doiru llerllyen btr 
lnaanınkl ıtbı adımları JD6te 
reddet Koca •lcut, ıüaeı al· 
tında nerede ıae kardan 
adam ıthl erlyl•erecek. 
Şu dtll bir karıı ıılıtarıda 

kulalı dltDk kapelı; ıu 161· 
ıede kınılıp uyuklaya• ke
dt; sakıulakl bOJDU bükGk 
çiçek can çekttlJor ılbl 16· 

rüoiiyorlar 
Bir kaç gQn zarfında ıt · 

birli bir el ovanın renılnt 

dellttlrdl . Ştmdl yeıllltkler 
o geoit sahada b irer benden 

f arkaı:r. Karttkl dallar •tık 
tufanının hulanıkhiı içinde 

bir karaltı baUode aezlle .. ı
ll 1or Zaten ıözlerlmtz yara-

. Hlarankt gibi kamatarak ıe
ktllerl renkler i iyice tefrike 

mahal bırakmıyor . 

BiUQo kıı •ar ku•·uttmlz · 
le temtoe ça httıfımız aıcak
hk bu gOnle-rde ne kadar 
miouızlaıta ve De kadar 
atnlr bozucu bir bal aldı. 
Tıpkı her lOzumundan fızla 
ıeyln doiurdulu nettce ı•· 
.. ı .. 

Kemal Demiray 

Sovyetler Japonların 
7 tayaresini düşürdü. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

ı6re, Japonlar 27 hastrand• 
Moiol laalk cumhuriyeti ara· 
slılae yeniden teca •lzae 
buluamuılardır. Japoa filo· 
ıuna aenıup 80 bo•bardımen 
tayyaresi •e60a•cı tayaretl hu· 

duda reçmtı, Sovyet taya · 
relertle ııddetlt çarpııma 

olmuıt•r. Bu çarpııma eı 

Datında Japonl arın lklıl 

bombardıınaa olmak Qzere 
7 tayareıl, So•yet tayare· 
lerl tarafından dOt6r6lmGı: 
tür. So•yet tayarelertndea 
ıklıl a •det etmemtıtlr. Bu 
ıarada iki kGçlk •• laıuara 
ulramıı, ltet kftl Jaralan
mıttır. 

Leadra, 28 (AA.) - lnıl· 
ha kablneılnla bugilnls6 top 

lantmada Bat•ekllÇeaberll1n 
hüllQmetln Tlyençln meHleal 
nln balll lçta J epoalarla 
mGzakereye ıtrlımek hak · 
luadakl kararıadaa arka-

• 
daılarını haberdar etmııur . 

Moıkova, 28 (A..A.) 
Ta11 ajanıı teblti edtyor: 

Moiollıtaa cumhuriyeti 
dahilindeki So•yet Moiolıı· 
tan ku••etlerl ı•ael kurma• 
yandan alınan mal\imata 
ıöre, 60 kadar Japon ••cı 
tayareıladen mürekkep bir 
filo 26 haziranda hududu 
tekrar Burmur ıölft c l•arıo

da ıhlll etcntıtlr . Bunun 

(lzerlne Moiolaatao toprak · 
lannda Moiolr lba Gzerlnde 

elli - Moio\ tayarealnlD itti 
rak ettlit bir harp •uku bul · 

muıtur. iki aaat kadar ıll · 

ren ye çok çello olan bu 
muharebe.Japon ta yareler inin 
mıi16blreU • e kaçmaolle 
neUcelenmlıtlr. Sov1et - Mo 
fol avcı tayareler: J apoo 
tayarelertnl Gençura kadar 
takip etmıı1erdlr. Muharebe 
eınıuında 25 J apon avcı ta y
areel .dGtürOlmOıUir. Muha · 
rebe ıoounda fiç SoYyet · 
Moiol ta1areı nln geri dön · 
medıtı görOldüfftnden arat 
tarmalar 1apılmaktadır . • 

Tokyo, 27 (A.A ) - Net 
redtleo bir tebltide Japon 
tayarelerlnfn bu aabah 98 
So•yet - Moğol tayareal 
dGıGrdlklerlal Ye Japon 

tayareellerlnl• Butr ıöll 
üzerinde 200 taJareye te 
ıatlaf etttklerlal blldtrmek
tedtrler. Mulıaarebe yarım 
Hat ıürmlıtür . 

Japon bem .. ardıman ta . 

1arelerl Buır 16160\la 100 
kilometre cenubunda Tomık 
ha•• Q11üae hücum ederek 
ıaha Ozerlade 30 katlar ta -
1are1l tahrip etmlılerdtr. 

(ndH müzik aletleri dev· 
lıt koleksiyonu 

Amerika Bırleıtk De•lıt· 
lerıae Nevyork 1erııaıne 
ıttmekte olan tanınmıt 
Jüluek So•yet kemancıları 
• Davld Oyatrlab, Ltza Gı· 
lelı, Marina Kozolupoya -
beraberlerinde, büy6k 6ıtad 
Stradharl ve A.matlaln yap-
tıkları nadir •• ••ki ke 
manları da ıötlrmektedlr. 

Bu kemanlar, dünyanın en 
zeorıo kolekıı1onlarından 
blrlDI teıkıl eden de•let ko 
lekıı,oauadaD alınarak bun· 
ların emir erine •erılmtı bu· 
lunmaktadıı. 

Eader mGalk iletlerl So•
yet devlet kelekılyoauoda , 
Antoalo Stradtvarlnln 1 l 
kemanı •e bir vlolonaell, Gu
arnerlnln 4 kemanı •e 1 al · 
toıu .• Domeotco Montaınana 
n Carlo Berıoaztnln vıolo · 
naellerl •• daba bir çok ••· 
kt Ye nadir IDÜzlk aletleri 
•ardır . 

Da•ld Oyıtrıalnn k•llan 
dıiı keman. Cbtad Stradl•a 

rlnla 92 1aııada iken imal 
ettlfl blr kemandır . Oıtadın 
bu deYrede 1aptıiı keman· 
lardau, balen bütün dQoya
da ancak tkı y•h';'t üç tane 
mevcuttur. 

Ltze Gllelıe, gayet iyi mu
baf aza edtlmlf 1716 tart bil 
bir Stradı ~art kemanı •ertl

mlttlr. 
HrQkıel enternaıyonal 

müıabakalarında mükitat 
almıı olan ıenç •loloolıt 

M ı ıa Fı btenıoltz lıe, Stra
dtvarlnln ilk f aallyet dene 
ılnde 1688 vaptığı bir Stra
dt•arluı kulla o maktadır 
StralltYarl o zaman Amatl· 
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KüçQk Şerefin ölümü hadisesi: 

Müddeiumumilik tah
kikata devam ediyor. 
Dün mektupcıı ile hükumet 
doktorunun, şahid aıf ati le ifa
delerine müracaat olundu. 

K.ilçilk Şerefin atımü hi . 
d.laeıl Gzerlnde MGddelumu· 
mlllk tahkikatına de .. m et 
mektedlr. Çocutun kulaiın 
dakt teıın çıkarılmuı için 
babuı Nurettin tarafından 

kenclller&ne müracaatta bu 
luaulan mektupcu SGleymao 
Sami Alemdar ile b611. üm~t 
doktoru Cemal~ttlD A•ı•nln 

Resmi dairele
rin kömii.r ih d 

ti yacı. 
Karablk demir •e teltk 

fabrikalarının ıelecek yıldan 

itibaren faaliyete ıeçeceifDI 
nazarı dlkkata alan lkttaat 

Veklletl, memleket dahilin
deki kok k6mürQ tht11acını 

ıtmdiden önlemek ilzere ba · 
aı tedbirler almaktadır. 

Bu cümledd'D olmak Oze · 

ıahlt 11f atı tle dün Mütldel 

umumlltkce ifadelerine mü 

raca at. edtlmlttlr. 

Cumhuriyet Milddelumu 

mlhil tahkikata devam ede 

rek icap etttkce dlier baz ı 

klmıelerln de tfadelerlnl al

mak ıureUle tahkikatı te · 
kemmnl ettlreuktlr . 

Sındırgıda Ço
cuk Esirg~me 

Kurumunun 
yardımları.· 
Sıadarıının Dlhertepe na· 

hiyeıl klylerl11de 35 f aklr 

çocuk, Çecuk Eılrıeme Kıı 
roma tarafından laem ıQn -

aet ettlrllmiıler, laem de ıty · 

dırllmltlerdır . 

re laer yerde gelecek kıt . 

meni mi için De kadar kok e• k'bı• t f tı~ler'ı 
k6mür0 •btlyacı bulunduiu - lr murı 1 n 8 ' • 
nun ıtmdlden teıblt edilme- Dl•anı Mubaaebat mura · 
ılnl allkadarlardan lıtemlt · ktplerlotlea Muhat Yazıcı, 

Belediyeye ald mutad hesap 
tir 

Hnkumet daireleri, mek . tılerl üzerinde tedktklerde 
bulunmak Gzere gf!lmtıttr 

tepler, haıtahanelu, •eeatr ı---·----------
reıml mOe11eutın mahrukat 
ihtiyaçları kokla kartılan· 
dıt•ndan nakliye mtlıkıl&tı 
çıkmamaaı için bu ııbt da· 
lre Ye müe11eaatın relecek 

kıt mahrukat 
teıbtt ederek 

thttyaç l arını 

aiuıtoı & 939 
tarihine kadar mubayaa et. 
mel eri bfttün •lll1etlere ta · 
mim edllmtıtlr . 

Sanayi planlan 
(Battaraft birinci ıayp•Ja) ı 

nın ikmali için ltbum g6rülen 
tabılıahn ••rllmeatle bera · 
ber Hnaytleıme hareketinin 
Parti prolramı mucibince 
•• •ali teknik lmklnları 
dalalhade tertip •• tanzim 
edılmeıl ve bu mevzuda ça· 
lııa11 mlieneaeler faaliyetin · 
la lılahtle beraber kredi ve 
flaanımaa ı,lerlaln ayralarak 
ıana yl ve maadlo lıletmele · 
rlnla b601elerlne uyıun ld· 
areler halinde teıktlltlandı· 
rılmuı ye 3460 oum.rah 

nın tealrl altında çalıımıı 
olmuıadan dola11, bu ke · 
man, AmaUleımtı Stradtva· 
rluı orijinal lımlnl taıımak . 

tadar. 
Bu koleksiyonun en kıy · 

metli Aletleri ıunlardır: St. 
radlvarloln bir altoıu (1715) 

bu alto dünya.la mevcut 
8 altoda~ biridir · . On 
altıncı aarın meçhul bir üı
tadı tarafından yakılmıt bir 
kt>man Amatl kardeılerln 

1628 •e 1629 ıeaelerfnde 
yaptıkları lkt keman Guar· 
nerl del Jeaunuo bir kema · 
Dl (1742). ' 

5ovyetler Btrlf flntn en lyl 
keman yapıcm Vltaıek, bu 
zenılo ve kıymetli kolekal 
yoou muhafaza eylemekte
dir. 

kaauala kurulan murakabe 
ılıtemlnta lreyftyet •• kem · 
aalyet oektaıından takviye· 
ılle tatbik ve ıdameal ve ay· 
oı zamanda de•letln ıınai 

•e Uıtlaacll mablyet taııyaa 

m6e11eıelerlne de teımllt ve 
teıekkillerln p•llnçolartle 
heaabı kattlerlnln Büyilk 
Millet Mecllılne arzın ın usul 
ittihazı •• raıyonel çahıma 
kablltyetlnl arttnmak için 
gllmrGk ta rlfelerlntn ihtiyaca 
g6re ayrılmeaıle beraber 
tç pazarlarda lıtlhıaltn 

rekabete vücud •• • 
recek ıektlde kayı.ilardan 

koruama11 ıtbi eaaılı teklıf · 
lerl de ihtiva etmekte •e 
haddi satında ID:r.umu kabul 
edilen •• muhtelif Vekalet · 
lere tıbı rltğlol tazammun 
eden lroord lnaayon için a1rl 
bir kanun tedvlnlne lbUy•ç 
olmad ı iını tlave etmekte idi. 

Ropor üzerinde bi rçok ha· 
ttpler ıöz ıöyledıkttm ve lk· 
tlıad Vekili Hlınil Çakır 

da mevzu üzerinde komlı · 
JOD raporuna lttlraken eau 
la mütalealar dermeyan et· 
tikten ıonra heyetce rapor 
bükümete teblığ ~=edflmek 

üzere tanlp edllmı ı ve rl
yaıetce celseye nihayet ve· 
rll•lıttr· 

.Vilayetimizden yapılan Me
rinos yünü mubayaası. 
~~~~~~~----~~~~~~~-

Merinos fabrikası tam kan Merinos yünlerini 120 
kuruşa kadar mubayaa etti. 

Bursa Muinos f abrtkaıı 
Buna Merlnoı f abrlkaıı A1nı zamanda Merlaoıcular 

vılayetlmlz dahilinde Meri· fabrikaya •erdikleri yiinler 
noı yünG mubayaaaı yap için de kilo baıına 10-15 
maktadır. kuruı pirim alacaklardır. 

Bu f abrlka tarafıadan 16n lla it için g6nderllen me· 
derilen memurlar yerli, ya murlar Bandarma, Bahkeıtr 
rım kan ve tam kan Meri · ıefltklerl b6ltHlnde 15 g6D 
aoı yOnlerlnden aaha almıı · kadar kalmıılar •e ylnlerl 
lardır. Bu yıl fabrika, aatı- mubayaa etmlılerdlr . 

cı ile fabrika araıına ko. Merlnoı falıırıka11nı• b• 
mlıyoacuların glrmealne im· ıuretle laer tilrlü tmklnları 

kin •ermlyerek mubayaayı ha:r.ırlama11 Merfnoı koyuD· 
doirudan dofru1a kendlıl lan yettıUrenler araaınd• 

yapmııtır Ftat Buraa ıatıt1 iyi bir tealr bırakmııtır. 

üzerinden takdir edilmekte. Bahke•tr ıeflık mıntaka•• 

bu ıuretle m6te•aı - ıtparlı ettfil altı kırkım ma· 

Vild yetim/% h 1Jvallslnde yıtlıtlrllen Merlnoslar 
11dların alacalı k&r · ktnelerlle yln kırlınm••1111 

da caQıtahıtlde kalmaktadar. fenni uıullertnl yetltllrlctl•'' 

Merlaoı fabrlka11nın muh- öfretmtıttr. 

tetlf mıntakalarda aatan Merlnoı yettıttrme tefUl
1 

aldıf l y6n mtktarı bu yıl daha ıe•tı mlky•'tÔ 
faaliyette bulunacak •• 5 
bin yerli koyununu ıuni tO' 

humlamaya tibf tutacaktır· 

200 tonu ıeçmlttlr . 

kan Merlnoı ylnü 

Tam 

120, 

Gerek et, ıerekıe yilD bl' 

kamından kıymetli olan ~' 
kuruıla 70 kuruıa alınmıı · rlooı koyunculufuoa k•'' 
tar Yün ıataalar bir hayli yettıtlrlcller ara11oda bl18 

1arım kan 11 O, kuzu y6nle· 
rl 100, yerlt yflnlerl de 60 

menfaat temin etmıılerdlr. bir allka baılamııtır. 

Maarif Şurası· 
na iştirak ede

cekler. 
Temmuz ayı içinde top 

lanacak olan Maarif Şuraaı · 

na lttlrak edecek olanlar 

Veklletce teıblt edllmlttlr . 

Vekllet Şurada bulunaC6k 

olanları, Maartf Vekaleti ile · 

rt gelenler!, müfetttıler, ter

biyeciler Ye Ôiretmenler 

uaaından aeçmtıtlr. Bu ara· 
da Necattbey öğretmen oku 

lu Dırelıı:törü Reıat l ardu da 
Şdrada bulunmak üzere Ve 

kiletce ayrı l mıtlır. 

Dünkü koza f ıatlan 
Buruda koza dün 55, 72, 

77 kuruı araaıada muamele 
rörmüıtlr. 

Şiddetli 
sıcaklar. 

ı · 
Bir kaç ıtlnden beri feb'.,ı 

mlz aayıh ııcak •oole'1
1
-

yaıamaktadır. Dün ıeht~d'f' 
de hararet derecesi 3 , , 
kadar yükıelmlıttr ~· 19,ı· 

maf ıhAnadolunun dl fer "'" f 
l r • lif yerler•ade de bav• • Jır· 

nı ıektlde ııcak.clt111ekt' a.•' 
Bu arada lzmlrde dOll ıtı ı' 
raret derecul 34, N••1

11_,ıf' Akhbarda tHı 38 se çı 
tır. 

~I 

(rdakde mermır ocıl~. 
Marmara nabı1e•1010 1.,J' 

narlı köyü 11nırlatı '~ol 
mermer ocağı açılıo•1ı.,,,,~{ 

re müracaatta Luluoul!O IJ~ 
Bu ocak mahalllDde o' 
. Tt ,et J; yapmak üzere c• .,ı., 

Baıkatlbl EkrelD Ç•; I 
Erdeie ılderek ,.,,ıo 
müıtür. 
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Balkanlar
da birlik ve 
beraberlik. 

Yu•an . ıazete 
lerlnl• k&ffeıl, gerek 8. Me
takıaı ile Gafenko ara11nda 
teati edilen ı6zlere, ıerekıe 
•etrolu•a• tebhtdekl c6m 
lelere lıtt•aden, Balkan AD
ta•tı•ı• ku ••etil bır ıulb 

d•reıl oltlatu•• •e ıalh 
taraftarlarının baau ıe•e 18 

•e slrmekte olduklaraaı te 
bariz ettirmektedirler. 

Prola ıaaeteıl bu huıaıta 
Jazdılı baemakalede 16yle 
diyor: 

«Balkan Antanta, hrç bir 
•imrenin lletl olmadan her 
keı ile ltbırllil etmeye lma· 
dedir. Bırltlrlne...ıl•enea Bal 
kalılar ealb lçt• alr•ı•• 
•••indedirler. 

Balkan yarımacla11 tle 
Aaadeluda mulatellf de•let
ler bulua•akla beraber, bun . 
laraa ıayelerl bir, mukadde· 
ratı bir, menf aatlerl btr •• 
6rfl ldetlerl mltterektlr. 

Bu de•letlerl• topraldaraa
da kıymettar iptidai mad· 
deler lt•land•la •e mahıul
lert ile bol ol4ula için ku• 
•etli Itır zDmre teıktl eder-

ler Bunlar birbirinin elulft 
•I tamamladıkları için, kim· 
ıeala blmayeelne muhtaç 
llefıldırler . EHeen bu sıbı 
lalmayelerl• zararlı olacalı•ı 
mldrtktlrler. 

Balkan •• Anadolu cle•
letlerl, Oımaala lmparator
lutundan kurtulduktaa ıon -

ra, ltu lmparatorlufun kO· 
lCladen fıtkıran yent TOrkl · 
ye ile birlikte Rtıu Fereo· 
ıun, hayal addedıleo, emel
llerlne uyarak, bırlık oıko . 

ıünO canladumıtlaulır 

Balkan Antantı buhranlar 
ıeçlrmlf olabilir; fakat birli 
i•• kuv•et olduiuna miid· 
rıkUrler. Avrupa deYletlerl 
de itu bırlılln ıulhe yararla 
oldufuau bilirler. 

Balkanlar, yabancıların te
ılrlerl altında kaldıklara •e 
blrbtrlntlen aynldıldarı za
man karıaıahldar •e harp
lerle karıılatmıılardı . Hal 
b•kl Atlaa aalatmHının ım
zuındaD ıonra en ku••etll 
intizam •e ıulh zGmrHI ol
matlardar. 

JAPONYAV.E 
INGILTERE 

1 Manchester Guardiaudan 

«JaponyanıD l•ılltereyl tab. 
rılı etm•J• •ede• uir•tll 
l•aı anlamak mlmkQa mO 
.tar, defli midir, aynı me 
lele; fakat Japonların ınıt
hzlerle aralaranı adam akıl 
la ltoımak makHt •• niye 
tinde oltluldara ltıklrJır . 

il Japon ku••etlerl, Çınlllerl 
••cltlerlae boyu• eid&rmeye 
111••affak olamamıtlardır . Ge 
'- .... •ct•deJaponlar ln
llltere11ln Fraaıamn •• Ame· 
l'lila•ıa Çıadeld imtiyaz b6l 
l•lerl•de ticaret haklarana 
::'•t etmemltler, Japon n6 

t,llerl laılltz •atandaıları 
"

1 tolıatlamıtlar, te•ktf et· 
llllltler, barp •e ticaret ıe 
"'ll• ı O. r IDlze atet açmıılardar 
• dan ıonra bGI& lime Un 
ı:'dlfı notalarda ı6nderdl . 
lla Proteıtolara ce•ap nrıl 

••••• d L l111ta e artla ahtmıı bu 
"'oruz So . 

t, D zamanlarda lıe bu 
~•z •e teca•Ozler, Fra•· 
t,,,:• Amerttrahları ayrı 1u-
1l, ltılha.. laıtllslere 

'•• Is ~I 11 ıalı tekrarlaam•I• 
••~ar. 

•auı J,la D bunlardan 10nra 
"-tra Otalar kendi arzularına 
dtilı i1•bılmek için Tlençln
lt, aıllız imtiyaz a11nta 

..... b 
~.,.._. • loka etm•i• •• aç 
t,,. •la ka ılar kalluımıı 

s. t ~Pi •z,Uda bir çok ee "L •ti •••Hl el•alıla be· 
~ Q•r ~'•d IOn 16ıtertlen eebep, 'it • hpoalar aleyhinde 
~ ... Jette bulu••• ttır takım 
~ 1~1•rıa, cerh •• clntt yet· 
lq L tklsıncla ıarih bir de· 

19\llu "i DIDadıtı ~alde. teılı-
•• l1Dtl•• olu .. aıı · 

dır . 

50 000.000 Oolard•n faz
la btr Çto ıermayeetnln bu· 
radakı bankalarda bulunma· 
ıı bunun J4ponlarea ıttıhaz 
edilen kararları dtnlemeetde 
Ja,ontarı bıddete Ye tecay(i
ze ee•k etmektedir. 

Japonların Tıençlade ki 
lmtlanClıldara ınetocllar hem 
tıddetll, hem de tehlikeli . 
dlr 

Bunlar, imtiyaz mıataka-
11ada bulunan blUla Japon 
ticaret adamlar1na oradan 
t•ktlmek emrini Termitler 
•e Japon ıdareıl altında bu
lanan b61ıelerde it yapan 
yabancalar• da bir çok mit · 
klllt çıkarmaia batlamıılar
dar. 

Şimdi bu mıntakenın her 
tarafına barikatlar, •e tel 
6rınla manialar yapmıılar 
•e nehir yolundan baıka 

her taraftan abloka etmeie 
ıtrıım•ılerdtr . 

Hu abloka tebdtdl bun 
dan ince bır kaç defalar 
daha tlerlye ıQrCllmGttü Fa 
liat Japonlar, lna Hfer bu 
iti tahakkuk ettirip zorla 
lnıılız Fve ran11z tlccarlara
aıa dedllderlal yepmaia 
mecbur olacaldahna lnan
malctadarlar 

Japoalara• Uaalc Şarkta 

las•llslere kartı tak...hklan 
me~••n okur durum, aÇın 
cemiyeti» nl• 1938 rapo
runda allka Yerecek bir 
ıurette fzah edilmekte •e 
denilmektedir ki; 

f Japoayadakl lnıılla a'eyb 
dara partinin m,uayyen bir 
hedef ve makıadı yoktur. 
(S.au d6rdüacl •Jfacla) 

Genç hizmetcisile evlenmek · 
için kansını zehirlemiş .. 

Bu canavar adamın ılk karısını da zehirli· 
yerek öldürdüğiJ. anlaşıldı. 
Franaada ' tada 3-4 bin fr•ok ıehrl bulundaiunusu lıbat etmlt Son ılalerde 

korkunç bir f acla 
çıkarılmıtbr. 

meydana •ardar. Ur. 
Bundan batka, Sen Maa· lrad ıahlbl bu ıddlaJI ka-

dedekl ••la de ıabıbıdır Bu bul etti: 
nln taaınmıt zenıınlerJnden e•de iki klract1lyle '9eraber - Dolru dedi 
ola• Möıyö Sent Martin oturmaktadır. Hakim de••• etti. 

Bil1Gk kaaabalardan biri 

adındaki ıenç bızmetçlJI ... lıtlce•ap edilirken pollıle· - Fakat karıaıs tisi• 
•erek, kar11ını zehlrledıil •e rln 68Qnde atlamııtır Kara · •uhalefetlalze ral••D An•• 
öldlrdGID anlatılmıt, tabkı 11nın 61Qm6a0 anlatam17or- Grl•anıa k610ae d6a•e1ınl 
kat 4erlnleıtlrthnce bu ada da Dalreılne kapaaarak lıtedı. Madam Se•t Martl· 
mı• e••elce de ıllı karıııaın kendt itini kendi g6rmeye, nln 6lDmGnden bir k•f hafta 
klmHnln ılphulal uyandar- luracıları•• kapıcıhk etmlye eYYel, .. u ı•DÇ kısın keadl· 
madan selatrlemlt o!dufu baıladı ılne: 

meydana çıkmııtar. 1 Senin tçlı bir cinayet yıpma- - Senin lçlD bir cına1et 
Fran11z gazeteleri bu kor- ı •a? Se•ın· 111 ister misin'! yapmamı ııter .. ·... •• or· 

kunç clna7ettn tafeılltıle do· le e•lenmek tçl• ••" 
ludar . Bız de buolar1n yaz Buouala beraber lıtlatak d 1 dedtllalSl ta an ka daraJ••• 
dıklarıaı aalatalım: blktmı, pollı mDdlrl1et1 mil ıfıa etti Ne dere&aıs?. 

Geçen aenenln t3 hazıra- fetttılerlndea biriyle Madam Sent Martla .. ,.rarak: 
aında Franıanın Sent Man Seat MartlDID 61Gmlndelıl _ Yalan! Yalaa! Dty• lı• 
de kan ba11nda Sent Martin eerarı halletmeye memur et keledı. 
adında Itır iradın 6lmDıtG. ti. Deltl balu•••ch.. lfbl 
Bu kaclm Si J•l'•da adı E•e Banilan ıkı ay kadar e•· atlama llıraktalar. Fakat tah
çafmlaa doktor kadının mub •el, polııler •Y•lında tahta klkat daha slJ•.. bıılaallı 
tellç ı6zlerlnl, mDtekallıı ayakkabı, ıartanda lllr ma•I Zehirlenerek &ldlrlleD ka
•izın • ıertlmıı ytlzDnQ, ıol- 16mlek araba11nı yıka•akta Ilı•, koca1ı•• 3000 fra~k 
PD benalnl ılr6ace laayrete olan Sent Marttnla kap11ını lıı1rakan bir yaılJ•tD••• • 
dOıtfl •e llDnQn 16mDlme · çalcldar. MGfettlf Mayaod, imza etmtıtı. 
mDHacleıtnı yazmadı, polııe Mlıf6 S...t llarttnın aafıf Birinci. llZlll: 
haber •erdi •e dedt ki: lamıı, yaaakları çulmrlaımıı, lu arada ııt1•tak lalk1•

1
• 

«-Madam Sent Martla ze· 18-ıarı •larmıt olda&....a da bir l "'' •- 1929 da 61ert'k el••' .. 
lalr ••erek 6lmOtt6r! » dıllıı::kat etu. kaeabada ı&•ll• otelclala 

Tahkik memurlara keca71 - lıttntak blklml ılzl din - lıılrl•cl kar111aın .... dl I•• 
dinlediler, bu adam altmıt lemek l1U1or, bizi takip etll rinde de otopıl 1aptan1or-

1aıında idi. Cıdtll •• •akur nlz, dedi. ti•. 
almaıı, iri elleri, ıık katları Sent Mutia, kıJafetlnl Bu kadı••• ltlr Or••

1 
krlsl•· 

altında durm.dan hareket dei ıttt•edea arabHıDa bıa- den 6ıdGltl ıa•ıbJOld• Hal· 
eden zeki ı&zlerl •ardı . dl. buk& otopııdea IO•r• adllJe 

1880 Seaeıtade Alherd... Hlkım ooa: tabibi, dalatll asa.la •h••· 
dolan Möı16 ... eat Martin - Ceıet Ozerınde yapılan mlyetlı areenık tslerl m•J· 
yirminci aerıa baılanııcıada, otopıl netlceıtnde karınızın dana çıkardı. B• ikada• da 
arabacıhk J•parak para ka ıtr&kıaın sehrıyle zelalrlendl- aehırlenerek 61•1t

11
· Buna 

zanmak için Parla• ıelmıı · il aQlaııldı Olier taraftaa lzerl•• polıı •lfetttılerl, 
tir Soara, bir odun •• kö- pollıln yaptafı aratbrmalar poltı ••m•rlarll• Se• llaa· 

A kM~ 
mut 'tine ıtrlım•ı, daha ••n- karınızın bir lr6yclea ıeurt- de ka1aba11a• •••• ,. 
ra lokantacıiık •e nthayet de 

1 
mit oldutu An•• Gri•• adı•- 16 Martini• e•l•I .. rcblar. 

otelctlık yapmııtı ı' da 16 yaıında bir bısm•tçl .Pohıler ote•obıllertD l~I· 
Bu ıG• lrad aahllatdlr. Haf · kızla ıısll mlaaıebetlerlle •• ıaklanmıılartla · Çl•kO 

S 
lklacl kat ,.acerelerl•d•• 

ovyet ziraat sergı•seı. blrlDID arkaııadaa bir atla· mın euafı ılsledll101 ılr· 
mitlerdi Bu MlıJI Martl•· 

Bu •iaıtoıun ialrlade lıloı• 
ke•ada açslecak olan So•
yetler Bjrllfl Ziraat eerıtıl 
balrkı•da, Akademi aaa•ın· 
dan •• ıerıı tertip heyeti• 
den Tıltıln ıu malömah ••r· 
mittir. 

336 Hektar ıealtl•llnlle 
bir araziyi kaph1ac ... k olan 
ıerıı mıntakaeında 50 pa 
Ylyypa me•cat elacaktar. 
Serııde tetlalr edilecek •tJa 
•lkdarı 180 bini; ıerılye 

•ttlrak edeceklerin mlkdarı 
lıe 200 biat bulacaktır. 

hay•an •l•anelerl,ıha1•an 
7etl1tlr•e• pa•lyona•da ıl 

rtllecektlr. AJrac•, So•J•t 
ler Bırltflne balla lt8tG• 
blt9a eamhurlyet&er4e, mı• . 

takalarda •• arazide ziraatın 
lnkltafıaı tebarls ettirecek 

pa•lyoalar 4a •••cat ol;
caktar. 

Serılnln slyaretçllerl, So•· 
yet lll•I Mlçurının ıunl ıu . 
rette muhtelif aıalarla elde 

ettıll yemltlerl DerJ••laln 
çc-k çabuk 1•Utet1 buiday 

clt .. 
Polııler keaclllerl•1 takl• 

' aD 
etmHIDI .a,1 • .ııklerl ... 
lrad ıablbl lalç t•ı1rmatlı . 

fakat polıtler: 
- lkı cıaar•tl• ıaçluıu 

n•s .. . Btrlıl alusl., 1929 da 

6len blrl•cl kan••••• dlferl 
13 haalraa l 938 de il•• 

ikinci llıı::al'ıaısı ., .. aık •• 
ıtrlklalnle aehtrltJel'•k il· 
dlrmOtılnls, .&edtklerl sa· 

•an clellye dladl: 
- Fakat bu lta.lalalallıı::tır! 

Bu yala•dır! Dl1• lt•f1nJ•r· 

ela 
NıhaJet batını eidl haplı 

ha .. ye ıakfn bir halde ııt

IAWA ı 1 

Bekci olmak i•
tiyenler. 

1- Vıllyet merlr••I ola• 
Babkeelr beld• 11•ırı lfl•tl• 
me•cut Ç&rt• •e ••laalllt 
hekciltk tetklllta 1 7 · 939 
tarlhl•clen ıultaren ili••· 
dil mittir. 

2 - Lll•oluoaD bu teı 
kıllt 1erlae yl•• Emalyet 
Müddrlüll emrtade el•ak 
•• lttrlncl maddede bildiri· 
len tarihten ıttbare• f aall • 
Jete ıeçmek lzen •ı•iıtla · 
ki kadro kenulmaıtar: 

A - 20 Adet bekcl 
8 - 2 Adet belıcl ltatı 
C - 2 Adet tahıtlclar 
Ç - 1 Adet •abaılp 
2 - Her ay ltekcıler• 20 

ıer, bekcl baıılara 25 fet, 

tahıtldarlara 35 ı•r •• ••
haııbe 35 Ura .erllecektlr. 

4 - Bekcl olmak içi• 
•••mi olarak tıten•• ıart• 
lard•• maada aaıarl millet 
mektep'erlnden aıesue el· 
malı •e aıkerlliml .. ltlrmlt 
olmak ıartlan da •artlar. 

5 - Tabıtlclar •• •aba· 

11,ler içi• ele amu•I f&rt· 
lardaa maada aııarl tlllıı:: 
mektep meS1111• ol••k •• 
.. kerltll•I bltlrmlt el•al& 
ıartları •ar4ar. 

6 - Talipler eD pk 
28.6 939 akıamıaa kadar •I· 

&Ayet makamı•• ltllu .ıe 
..racaat ederek ••••le
lerlnl 29·6 939 Hat 1 1. 30 

sa kadar tamaml•••I balun· 

•aladarlar. 
7 - Bekclhlı ' l•tlhaaı 

3 7.939 Hat 15 te. ••~•
ılp ye tabıtldarlar lmtlbanı da 
3.7 .939 ıaat 15 te E .. l· 

1
et Modlrlllllatle Japıla · 

caktar. 
8 - ı · 7 . 939 Tarihi .. •• 

1t1b&re• ltekcJlerl• laer •• 
ıantle olar• oban •lkel· 
Jeflerd• talaııl&t ••P•alan 
ıuretl katl1e.&e .. -adar. 
(lekcll•rl• •lllıı::ellefler iz•· 
rıade olan bu tanla• kMlar 
alacaklarıaı •kiti fl~I all. 
kadarlarclaa lıt•••k Ye \eh· 
.al etmek. ıal&htretlerl •I• · 
teıaadır.) 
Talaıddarlar da aacak ••t· 

ita makbas makablll •I· 
kellef lerdn talaılllt yapaltl· 

lirler. 
ı - a. reaı tetktllt 

mlkelleflerla •lk•ll•flyet 

cluramaaMla lalt Itır clelltlk· 
lak ,.,.ı,aeakt". h iti· 

barla mlkelleflerl• fasla 
talep yukauada deri.al •• 

,akı• sabıta makamları•• 
llıı::e,f tyetl bıl•ır•elerl •••~ 
lalaat •e •••faatlerl lktlsa· 

11dır. 

10 - TabıllclarlanD hl· 
YIJetlerl Ye tahılllt .. ata· 
kalara tla 1 7 839 tarlbllMI• 
Dlkelleflerla kolayhkla 61 · 
r•ebtleceklerl ,.ı.tW. •Wtl .... , ............ ,. 

S•rrlnta eıaa hedef ı, ılı· 
temattk ıurette yGkaek re· 
kolte lıtlhıal eden en lyl zl 
raat lıçllerlnln •e kollektlf 
ıruplaraaın aldıklara pratık 

•etlcelerl ılıtermek te dır. 

chulDI nebabn ini blaJele 
rlnln deiltmt1I balaıtnde ıno 

f eı6r LlHnkonan btıtOn dGa 
1aca methur çalıımaJaranın 

aetlcelerlal Klalurloln tırma. 
nan •e ılrlaen nebatları•• 

de ılrecelderfllr . 

u. 
Şımdt ,.. Ma••• ka•lta- •------------

.. ... ıkı cı .. pl• ..... ol•• 
ıa kin mabaU•I pleya• •• 
tletlır Biti• Aldler flall 
••ıt&r. Hemen bel' tal'afıa: 

.,.ora•, tekrar e•l .. •ek lı· 
u,or••· 4edtffnl habrbyo· 
...... 1>eclt. 

Bu •erıının 1939 eeneel 
içinde yedt milyon kiti ta -
raf andan sezllecelJ tahm&n 
ol•nmaktadır. 

Sersldekl •Tohum» pa•I 
,onu So•,etler Bırhllade 
ekdea •e ,ettıttralea bilc6m· 
le hububatı •• endAatr• ne
batleraoı i6•terecektlr S.r
alnln «Makıneleıme» pa•I 
Joaunda tee l&olkhos •e ıo•k· 
bozlarda kul ı aaılan her 
tDrlO m6tenevvl ziraat ma 
ktnelerı tetblr olunaca' tır 
Hayvan yellıtlrme lfiyle all 
kadar ile en IJI yetlıt&rllmlt 

Serıtal• «kl,tl• J••tltk 
ler» Hml••ekl pa••,-• da 
çok eater•aaclar. Suratla pa 
aolar4a yan ,ılnlmıı l•IMler
den mOrekkep eıkl la6y Up 

luı il• ~•al moder• kolk
laedar ılr61mektedlr Ayrı 

ca bir paaerama da ••• •• 
neler ıarfıada kiri• blaye 
ılnde •ukua ıeleo derla 4e
llııkllklerl tebarDz ettırmelr · 

tedır . 

Halen, binden f aala reı· 
1am •e heykehraf,Hrııaıa tea· 

ylnl ile alr•t••ktadır. 

_ B• laarl• Itır ada••· 
Sebeba.ı itil ...... en.la• 
korkuyorduk. B••••la Mra · 
ber b6~1• Wr clD•J•U de 
bl' u•_.,ordak, cleall•elı-
tedtr 

Ktracılarandaa !»iri fa81arı 

t11lemt1tır: 
c - Martını, •••elkı ıln 

p•cerelerlndea lllrlnl• bal 
11oaaau lto,arken ılr.ilm 
Bana artık ,.ı ... r•r••· 

lu caaa•ar acla•ıa akı 
lılçlk bellemeılne ı•ll•••= 
Şımclı Veılnd llaH lta11n4a 
taır haıtahanede •ekellet ele•· 
r•l•I ,.çermektelllr. ÇID111 
seçenlwcle lllny•ya lllr er• 
kek focak ı•tlrm•ıur. Ve 
ba çocuk MllJI Martt•I• 
olan ıayrl meıra •haıet,a
ll• malaaulllllr. 

Ba ıa. llltl• • Franıa bu 
(S..U Mr41ad .. ,fada) 
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RADYO 

- AlllRA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 
1~8 •· 183 Kca. 120 Kn. 

T.A.Q.19.74m. 1519SKea. 20 K"YY. 
T.A.P.51,70.. 9%SKcı. 20 Kn. 

2H - 6 · 939 • Perıembe 
12.30 Profram 12 35 TOrk 

11161111 1 - . , . . . - Nııa · 
bwrek P•ıro•I. ~ - Zıya 

p•ı• -- Nııab•rek al1r ••• 
mat - E1 ıtU D• •Hp ıll • 
ıtlet 3 · - Hatan •1• -
Ntıab•Hk ıarkı - Ca••I 
ıuriılle. -4 - Azla efen Ilı -
Ntıabarek ıarkı - Kardı 
ıeçlrdı. 5 - . . . . . - "I· 
ıabarelr ıarkı - Girmek 
lıter. 6 - Ali Rıfat - Nı. 
ıabarek ıarln - Me•le.ll1t 
bir ıalıı:are. 1 - . . . . 
Nlta'9urek eaz ıe•alıl. 

13 00 Memleket Hat aya 
rı, ajanı •• meteoroloji ha -
berlerı . 13 IS - 14 MGzlk 
(Karııık •rolram - Pi.) 

1 g,09 Prolr•IİI 19.0S MQ. 
sik (Seafoalk parça - Pi.) 
19.15 Tlrk mGzlft ( Fa11l 
heyeti ) 20 00 Memleket 
ıaat ayarı, ajanı 'Ye mete
•rolojl haberleri. 20 15 Ko · 
auıma (Ziraat ıaatt) 20.30 
Tlrk m•sıfı (Mulıtellf ıar· 

kılar •• elGlün eletlerlae aiti 
tGrkll•r) 

1 - . . . . . - Htcazklr 
peıre•i. l - Lemi - Ht 
cazklr ıarln - So• aıkımı 
•anlandıran 3 - Arif bey 
-· Hlca&lrir ıarkı - llr 
~alet ile, ılh:el6 ylae. 4 -
Arif ltey - Suzlaak ıarkı 

- Papuıuaa ermek iizere. 
1 - Rahmt be1 - S•zfaak 
ıarka - llr ı l hri hrap. 6 
- Utıll [ıref - Suslaak 
ıarkı - Günde• 1011• ef · 
••• olayer. 7 - Muıtafa 
Naf ız - S•zfaak ıarln -
Omttılz ~lr Hvtıle 8 - ... 

Dilıla atletlerine alt 
türkller. 

21. 10 Koauıma 21.25 "e
.. ıı pllklar - R . 21.30 
MGzlk (Şan rHatall - Ra· 

lal Su: Bas barit••) 
1 - Hayda - «Me"Yılm

ler» Oratoooıundaa çtftçl 
1arlın11 2 - VV. A. Mezart 
- ı:o;ıhırlt flit> optrHID· 
tlaa HrHtro aua aryaıı. 3 
- L. Van B .. tho•e• -
«F•dello» operHıada• «Roc
co• aua «Para ıark111• 4 
- Fr. Schobet - Geaç kız 
•e atım (Lted) 5 - G. 
Verdi - «Stmon Boceaneı 
ra» opera11ndan Fleeco aua 
remaaıı. 

22 00 MGzlk (KGçilk Or 
kutra - Şef: Necip A.ıkıa . ) 

1 - Julla• fuclk - Hıl
ya (V alı) 2 - J Stra•11 
- Dtnamltılea (Eerarı eaıta 
•alı) l - Emmerlch ICal
ma• - Camt.azhane pr••· 
ıeıl operetinden (potpuri) 
4 - Joc Grlt Mayıı 

lhtlıamı (Valı) 5 - Jac 

Grıt - Marı· 
2 3 00 Son ajanı haberle

ri, ziraat eılaam tabYlllt -
komblyo - nuk•t boreası fi · 
at 2J:ZO. MGzık (Cazband 
- Pi.) 2l 55 - 24 Y arı•kl 
pi'ofram. 

Kıyıp ıı~ıdetnıma 
Neeatlbey 6iretmen oku · 

l••dan 936·937 den Jılıada 
altlıfım 426 numarala ı•~a · 
cletaameml kaybettim. Ye· 
•lılal alacalımtlaa eıklılaln 
lalkma yoktur . 

Ôl .. •t••• ek•I• me
zu•l•rıa4a• tZ5 
!Hal Paraealloll• 

TÜRK.DiLi 

Balıkesir Vili)ret Daiıni 
Enciiıı1eninden: 

Cıoıl : Rayr~ bedelt: Mili.tara: T emtoatı : 

Lira K. S. Ktlo Lira 
Maden köm6r6 9 00 60000 40 
Gaz ( T enekeıl ) 2 60 130 ( T enelreıl ) 26 
Beazlo ( Tenekeıl ) 2 70 130 ( Te•ekeıt ) 27 
Peynir ( Teae1'ııl ) 6 00 ı 2 ( Tea•"eıı ) 7 
Koyun eti 40 ACOO 135 
Kuıa ett :ıs 4500 105 
Kuru fHuly• 15 800 9 
Zeytla Y•i• 4~ 400 13 
ince tuı 5 800 s 
$eker 27 2000 ,1 
Kepek 2, 50 lGOO 4 
Nolaut 8 550 4 
Yumurta 1, 21 12000 ( Adet ) 12 

1 - Balakeılr Memleket hHtabaneıl fhtt1açları•dan olup yukarıda elaal , •lktarı, 
rayiç bedeli Ye mu•akkat teminatları yazılı erzak •e mahrukata temtlıt müddeti zarfa• · 
da ela talip ç ıkmadıjıodan 27 temmuz 93i tarlbtn• kadar lıtekll huzuruada ihaleleri ya· 
pılmak 6sere bir ay mlddetle pazarlıfa hırakılmııhr. 

2 - ihale: EocGmenln mutad toplaoh s6nlerl elan pazartHI Ye perıembe ~ünleri 
aaat 15 de yapılacalından teteklılertn mezkiif ıaalerde mu•akk_-t temlaatlarıaı yatır · 
dıkları•• dair makbuz Yeya baaka mektuplarlle Vıllyet makamında müteıekkil Daimi 
EncGmene müracaatları l&lzumu illa olunur. 4 - 1 - 175 

Japonya ve ln-
giltere 

(Baıtarafı 6çüocü ıayfada) 
Bununla beraber yalnız er
tluda ... doaanmacla defli 
mülki idarenin ele bir çok 
ıubelerlncle, ticaret llemlnde 
ele laı&llz düımanı un~urlar 
me"Ycuttur . 

Bu ceıaret, daba ziyade 
kırk beıt•• daba ı•nç olan 

· ıneanlar ara11nda ı6r'1lftr . 
Hele bu yaı ta bulup da ıt -
yad fikir •e kanaat olanlar 
da bu duyıu pek umumi · 
tlır. 

Bu bir az da hayahn her 
ıabuında dinamik o'dulda
rıaı ıöyhyen Japon faıııtle. 
rlyle eıkl aeıle menıup it · 
beraller aruında de•amh 
mücadelenin de bir akıldır . 
Bu yaıla klik. Japonya mo 
dern ltlr devlet halini aldık . 
tan ıonra o•u idare etmtı 
olan klmıelerdir. 

Japon fe ıııtlerl İnılltere
yl, Japon ıenııleme hareke. 
ti kar111ında yeılne halle 
ıekltnde tellkkl etmekte
tlır . ,. 

Bu izahat, Japo•ların •• 
kadar kolaylıkla lnsıhzler 
aleyhine bir harekete kal
kııabılecelılerlnl aalata .. lhr 
Fakat Japea hGkümetl, clur 
durmak içi• lılç bır ıey J• p 

madıiı bu temayll6 tal't'lp 
etmekte mlcllr7 Eler yapı 

yorlana ntçla? 

Çıne yard ım etmek huıu 
ıunda Amerıkadan, hattl 

Belediye 
Reisliğinden: 

Belediye Meeltıı 30 6 939 cuma ıBal eaat 16 da Be· 
ledlye ıalonueda fe•kalide olarak lttlma elıtecelıtlr . 

Elektrik teılıahnıa Bel•tılf1ece mubayaaıde 'Yertl•tı 

olan imtiyazın feaht, .büktametce satan alma keyflyetl•ln 
kabul& ile bu huı .. ta Beletllyeee yapılacak lıttkraza afcl 
eellhlyet mazbatasının tanzimi 'Ye bldcede m6•alrale laak 
kında 16rG1Blmek lsere Belediye Mecllılnln 30-1 9Jt c11-

ma ılnii eaat 16 da Belediye talo•unda fe.,.kalide içtima 
edeceil 1580 ıayılı belediye kanununun 54 nc6 maddeıt
ae tedikan ılln olunur. 

Genç hizmetcisile evlenmek 
için karı•ını zehirlemiş. 

(Baıtarafı üçlacfl ıayfacla) 

korkunç f acianıa tafıllitlyle 
meıguldnr. 

• Franıula müthıı Itır claa 
yet ıerlıl daha meydaaa t•
karıldı . Sal•t - Martine lı · 

mlatle ihtiyar btr adam biz· 
met9tılnln aıkı uiruna iki 
kar11ını da zebtrlf1erek il· 
düraaOı! . Bundan maada 
ıon dakikada elde edilen 
malumat Salat• - Martlne
nln daha .. lr çok cınayetler 

de ıılem lt olduiu flplıeılal 
•ermektedir. 

Cinayıtlır AISll lşltn1İ$: 
Geçen ••nenin .bazlran ayı· 

pm on iiçGncQ ~iin6 M.dam 
Salnte - Martine hayata ıöz
lerlnl kapamııtı . Hen6z elit 
.. lr yaıındaydı . Derhal çafı
rılan doktor kadını• çarpıl · 

mıı atzı, gerllmıı hatları, 

ıayanı hayret sayıflıiı kar · 
ı111nda h.em~n def in rubıatl· 
Y••I Yermemtı, bllaklı Yazl
yetl poliıe bıldırmlıtt . Rapo
ruada fiyle yazıyordu: 

t6r. 
Bunun üzeri•• karakola 

celbedilea kocuı 'Yazlyetl 
öirealnce karııının böyle btr 
felakete kurltaa .ıltmtı olma-
11•• mltee11lr olduiunu hll
dlrmlı •e çocuk ıtbı •il•· 
mağa baılamııtır. 

M6ıyö Saıne - Martine 
elit dokuz yaıındadır. E•••l 
ce arabacılık etmlı 'Ye btraz 
para yaptıktan ıonrada Ira
dı ile ıetlnmefe baılamıı 
tır. 

Adlıy e bu ,o,heU ilim 
üzerin• tablctkatı tlerlnleıttr· 
mtı, ölümOn ıtlklnla zeblrl 
yutulmak netlceılnde •ukua 
geldlfJ anlaıılmııtır . 
Po[lı talıakıkatı da Maı,6 

Salnte - Martlnenln on altı 

yaıındakl btametçlıt 11, mil · 
nuebette bulundufunu, ka -
ra11aın •azlyett ôfrenmHI 
üz.rint: hlzmetçtyl memlelre· 
tine yollamlı olduiu•u orta
ya çıkarmıı •• M6ıy6 Saln 

te - Martınenla Itır ıGn htz 
mitçi kaza: 

29 HAZ it.AN 1 

Devlet Orman İşletme•i Dur· 
sunbey Revir Amirliğinden: 

Sıtıhk çam tomruiu: 
De,.let orm•• lıletmeıl Dureunbe1 Re"lr a•trlllt•dea: 
1 - Dureuabey De-.let arman tıletmeıl lıtaayo• tle-

poıunda lıtıfde me•cut (372) adet muatllli (249) ••tre· 
mlklp ( 468) deılmetremlkip çam tomrulu açık arttırwıt 

ile eatılaia çıkarılmııtar. . 
2 - T omruklarıa ayrıca bat keıme paylan men ut •tı 

kabukları ıoyulmuı olup baelm kabukıuı orta kutur IH
rladea .. esaplanmıthr. 

3 - Tomruklara aiti ıatıı ıart•amHI Bahkeılr or•a• 
çeYlrı• mGdlrllll•cle• •• Dunua~ey re•lr lmtrlttın41ea 
lıteaeblllr. 

Te•rukların ••ham••• t.edelt 2818 llra 81 kur•ı
t•r . 

4 - lıteklllerla ylzde 7.5 •u•akkat pey akçaıtle 
6 -7 1939 perıembe rint ıaat 15 .le Danualtey re•tr l•
trltllne m6racaatları illa ohıaur. 

· 4-1-174 

Balıkesir belediye 
Reisliğinden: 

Çaydereıln de yaptırılacak lıaaallzaıyo•aD 2 ad -400 
metrelik luımına alt •erilecek profil 'Ye tıtlkamete ılre 

me•cut keıtf 'f'e ıartnameel macibl••• 16-6 939 tartlal•den 
tttbaren 1 S ıı•n müddetle açık ekılltmlye kon•lmuı

tur . 
ihale 5 7-939 tarilaln• teeatlüf eden çarıamha ıüal ıa

at 1 S de Belediye e•clmenla.le yapılacakhr. 
D6rt ylz metrelik mtkterının atedelt keıfl 4300 hra 

dır. 

Yatırılacak teminat miktarı 122 lira 50 kuruıtur. 
Taliplerin Ye fasla malumat almak lıUyenlertn Beledl

Y•J• müracaatları tlln olunur. 
4- 1- 157 

Bal~kesir Belediye 
Reisliğinden: 

Çay dereelade y•phrılacak kanaltzaıyonua lttrlncl 400 
•etrehk k11mıoa alt 'Yeril•cek profil ... tıtlkamete ılre 

me•cut keıtf •• ıartna•eıl muclblace 16 6-139 tarllıaladea 
mltaren 15 ıla müddetle •tık ekıllt•iye keaulmuıtur. 

lhale 5 1 939 tarihine te1&düf edea çarıamba ıl•I ıa
at 15 de Belediye enclme•tade yapdacaktır. 

D6rt yla •etreltk miktarını• bedeli keıfi 4300 lira 
dır. 

Y atmlacak teminat miktarı (322) ltra SO kuruıtur. 
Talipleri• •e fazla mal6mat al•ak iıtlyealerln Beledl

J•Y• mlracaatları illa olua•r. 
4 - 1-156 

Balıkesir Belediye 
R,eisliğinden: 

Kıl o: Ctnıl: 

3650 Yulaf 
2672 Arpa 
4559 Kuru ot 
5227 Saman 

ıo Tuz 

Yukarada yazılı beı kalem mahıuli.tı hay•aalye ı•rt· 
nameel mucibince 16 6-939 tarıhtaden itibaren 15 ıl• 
mCiddetle açık ekılltmeye kenulmuıtur. 

lbale S 7 939 tarihine teıadüf ellen çarıamlta 11•1 

saat 15 de belediye encümeninde yapılacaklar . 

T ahplerln •e fazla maltimat almak lıUyenlerl• BelecU· 
yeye mOracaatları llia olunur . 

4' - 1 - 1'5~ 

Almanyadan dalaa fazla bir 
ıey yapmamıı olan lnıtltere 

Japoa aefretlnln iberlne te 
merküz ettlll •ek bir hedef 
haline mi ıetırılmektedır. 

Madam Satnte Martine ze 
btrlenme neUceıtnde ölmüı - Senin için bir cinayet Bal ke ·r A l r ,, s t 

ı,ı.memı ••t•r mııın? ••ter 1 Si Sn..erı 8 ID 
Japonya, mth'Yere tltıhak 

etmeıln• mukabil Uzak 
Şarkta bu tacizleri yapmak
la Almanyaya ta•tzlerde 
buluam•ı olmak mı tıtl · 
yor? 

Yokıa 8 . Çemberllynıa 

yaraıtırma ılya1ett, Japoa 
llderlerlna laıiltereafn teh· 
elitlerle Çt•clen dııarı •tıl• · 
bJlecell kanaatlal mi "Yer
mlıttr. 

Herhalde bu ıılert dur
dwrmanıa zama•ıdır. 

Eter bu ılyuet de••• 
edecek olurH buau• netl 
ceı1•4• ortaya tıkacak ••-

zlyetlerden kenciıılnln mo. 
ıul oıacafı Japon bükii•• · 
tine bildtrtlmelldlr 

Bu buıuıta llıtlaadl taz 
Jlka ufrıyaa Amerika •• 
FraDıa ile beraber harekete 
ıeçllmelldlr. 

AYrupada bitaraf kalaca 
fı •adin• kanarak bu türlü 
tecayfizlere ıöz 1•mmak 
bataların en blyAIG olacak · 
tar. 

ÇGnk6 •alt denilen ıey , 
kolaylıkla boz•lur •e hahr· 
lanmalıdır ki Japonya AY · 
rw,ada defıl , U:uk Şarkta 
tlır . ,. 

mlllD karama 6ldürüp tenin Af illa Konıı·syonıın~aJI: 
le eYleaelım demlı! 

Tahkikat hlklml huzuru . 1 - Balıkeılr bırltklerloln hır ıeneltk lbtlyaçları .ı•1111 

•a tıkarılan Salate- Mutl•• JOO ton kuru ot kapalı zarfla ekalltmeye koaul•uıt•'' 
bu hakikatlerin meydaaa 2 - Tahmin edilen bedeli 6000 liradır . 

3 - Mu•akkat temlaah 450 liradır. çıktıtını duyunca: 
- Hayır, ha1ar .. 

yalaadar. 

ki' 
y aalıı, 4 - ihale 3 7 939 pazarteıl ıinü ıaat 11 de Bah 

ılr Ker Satı• Alma Komlıyonu ltlaa11•da yapılacaktır. 

Diye bafırmııhr. 

Satnte - Martine laer ne 
kadar ıerbeet bırakılmıııa 

da tahkikat de••• etmtı 
•e almezden •••el Madam 

tJılJt · 5 - EYsaf •• f&ftları her ıla komlıyonda 16r6l• ti•' 
6 - Taltplerla belit belıeler 'Ye mu•akkat te•ıo• iti' 

rını ha •l teklif mektuplarıDı ihale ıaattndea •• ı•Ç ı•· 
aaat e••ellne kadar makbuz •ukabılt teıllm etmeleri _.1, 
aumu illa olunur (Postadaki ıecllrmeler m•teber d••· 

Salnte Martlaenln koca11 le · dır . ) 
laıne iç ylır: bl• franlrlak bir 
'Yaılyet1aame lm:ıalamaı el 
tl•I• •eycla•a çak•ııtır . 


