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Fransız askerleri 
Halaydan çekiliyorlar. 

Almanya Danzigde 
·gizli tertibat mı alıyor? 

lık toprakları aminde uç11 ~if "iimii"iiyaresi top ıtesile düşürüldü. -----------------------····--··~--~--~------~---
Dünden itibaren Fransız <tskeri eş-

Almanlar Danziglilere hitaben neşrett~lı~;i bir 
:: .. ··o!;:: ~~·::.!!; beyannamede: « Yakında biJyiilı bir sagu an-

yasının sevkine başlandı. 
Aatak1a, 29 (AA.) - Ha 

tay Mdlet Meclfıl buıGn 
••a olarak fe•kallde bir 

1 
aıd etyaya ıevk etmektedir· 
ler. 

!-.::;::: ::·::~.ı':~~~·~;: /ılıkla hareket mecburiyetinde kala -teplaah 1a11t•akta~ır . 

Hataydakl Franıız aıkerl 
lıamyoalarla miltemadtyen 
•tya taııyarak tabliye ame· 
h1atına de••• etmektedir 

Halayda halkın te•locl 

aittlkçe artmaktaclır. Şehir 

baıtan baıa bayraklarla do 
nanmııtır. Hatayın her ta
rafında 23 temmuzda yapı· 

lacak blyük bayra111 için ha· 
zulaklar yepılmaktadır. 

tırak etm•ıur. D · or 
Saat 21 de lıuklll mar · Cağız.» enıy • 

4akara, 29 (Huıuti) -
liata1daa fran11a aekerlerı 
bu ıOnden itibaren feiıllmefe 
'-•tlamıılarclır. 

Kamyoalar Fraoaızlara 

Urfa, 29 (AA) - Halayın 

ana•ataaa ılhalu mfinase
bettle akıam Halkevlncle 
bir kutlama t6re•I yapıl· 

ıtyle t6reae llaılanmıı, muh· 
telif hatipler Halayın tarih 
çeelal •e ••••atana ilhakı 
clolaylıtyle H'llnçlerlal izhar 
eylemlılerdtr. 

Maarif ŞQrası 17 
temmuzda toplanıyor. 

Törene . Hatayı ana•r.ta
na ka..,uıturaa ıeflertmlze 

minnet ve ıtkran hlılerl tz· 
har edilerek atha1et verll
mlıtır . 

T6renden ıonra muhtelif 
memleket ha.,.ları çalıamıı 
•e ıeç vakte kadar mlllt 
01ualar oynanarak eflenil 
mlıttr . 

Varıo•a, 29 (Radyo) 
Polonya, Danzlg ıtatlkoıu

aun hal .. tdar olmaaına kat 
lyyea rlza g6ıtermlyecekttr . 

Bu sebeple, Almanların Da 
nzlgte aldıkları tedbirlere 
mukabtl Polonya hiikümetl 
de ilzam gelen bütllo hazır · 

lıkları yapmıı •e hududları 
tak•lye eylemlıtlr. 

Danztıten alınan malü· 
mata ıöre; Almanya orada 
ıızlt tertibat almııtır. Ytrml 
d6rt ıaat zarf anda üç bin 
Almaa DaDz•ie geçmtı •e 

oradaki ıöaü116lere ıltıhık e1· 
lemlıtır. 

Şurada Maarifin plan ve 
esaaları göriJşiilecek. , •....................•. .,. 

i Milli Şef in i 
: Marmara ! 

Maarif Veklll 
1. Hasan Ali }'ücel 

t.faarlf Velı.lletl Maa-
•ıf Q 
'lll YCira11 bazırlıklarıaı ta-
"-•taeD ikmal etmlı bulun· 
,111'i&tadır . Şara temm•zun 
r. hdlnel pazerteıl 1606 
~ "•t Paıa Kız [nıttt6ı6n 
.\~ı "'•rlf Vele ilimiz HHaa 
'ııı, YGceltn bir nutkayla 
tapt ca"tır. Maarif Şara11 
"' ""hlarının kaç gün de 
~I lla edecefl malüm detti 

":· lbGıalıerenla cereranı-
(tllbı hulunmaktadar 

tı., Ua••1ne ıu eıaeları ih· 
' •t••ktedlr: •- c . fı,1 U•hurlyet maarl · t talln ve HH1arı. 

•tc 
1
- Muhtelif 6lretlm de

''cl • •rl•clekı mlr11eaefere 
~ı l•h•ataamelerla tedkl· 

3 

kıh Kadri Y6rükof lu , talim 
•e terbiye az11ından Hayri 
Dener, A•ol Refik Bekman, 
Reıat Şemıettın S.rer. 

OniYBrsitedın: 
letaobul Üoi Yereltesl rek 

törl Cemıl Bılıel, edebiya t 
fakü ıteıl felsefe profeeörQ 
Şekıp Tun~, tıp fakülteel 
tıp müfredatı Ye farmako 
dınamt ordlnarylı prof eaör6 
Akıl Muhtar Ôzden, fen fa . 
küheıl tama mi ve tef azuli 
heeap •e yOkeek rl:yaai tah 
hl ordlooryOı profeıörü Ke 
rl• Erim, hukuk f aküiteı l 

• • 
: gezintisi. ! 

ı • Erdek, 29 (HHull) • 

1 Cumburrelıtmls lamel lnö 

aüyü hi.mil bulunan Sava 

rena yatı diln ıece eaat 

yarımda Erdek açıklHında 

demir lemlıtlr . 

Marmarada Itır tenezzühe 
çıkmıı bulunan M.111 $efı 

mtz ıeceyl Savaroaa yAhD 
da ıeçlrmıılerdlr 

kara 'le deniz tarihi huku· Yat buıla 11at 12 ye 
ku ordiaaryClı profeılrl Hırı, deiru ayrılmııhr. lo6nl b• 
lktieat fakültHI umumi ık · müddet ııarfıada yatta tı · 
tleat •e meli ye teorııt ordi · tlrabat huJurmuıl•rdır 

Danzııte nakıl veeattl tee· 
bit edılmtı •e eli ıı 

llb tutanların Danslı -

ten baıka bir tarafa gitme
meleri emrolunmuıtur. 

Londra, 29 (Radyo) - in 
ı•llz ılyaıi mehafıll Oanzl· 

ğln Almaayaya ı~ç•eıtne 

müıaade edllmlyeceflni •e 

laıtlterenlo , her ne ıuretle 
oluraa olıun Polonyaya te-

ca•lz •uku bulduiu takdir · 
de &ierhal harekete ıeçecefial 

beyan ediyorlar . 
Varıova, 29 (AA,) - 

Hacum katalarana menıup 

iki ktılyl zorla Polonyaya 
götürmk lıtedlilnden dola -
yı Danztı makamları tara· 

aaryOı profee6rl Noymark. """"'-=======-===========-

Akldllidll: Bankalar ve devlet 
Güzel eaaatlar akademlıl 

•lmari ıubeıloden laıaat mu·· esseselereı kanunu öjretmen vektlt yilkeek mi· 
mar Zeki Sayar, heykeh
raılık ıubeıtndeo heykel 
atölyrıt 6iretmenl Mahir 
Tonrak, reılm ıubeeladen 

reıtm at61yHI öjı etmeni lb 
rah im Çallı , tez,ıol sanat 
lar ıubeılnden tezbtp öfret
menl Hakkı Oyıar . 

Ankara dtl •e tarih -
colr•h• fakülteel profeeör · 
terinden doktor Saim Ali 

lısvıkil Raf ik Saydım, mımur ayhklınnm tevhit ıa 
teadülü ıtrıf mdı izahat vardi. 

Ankara, 29 (A A ) - Bi
yük Millet Mecllıl, düakl 
toplaaheında banlıalar •e 
de•let mlie11eaelert memur· 

ları aylıklarının te•htt •• 

teadüliine aid kaaua llyl -

baeı maddeleri lzerlnde mü· 

Yunan Kralı 
Floransaya 

gitti. 

~ ,..,,~ - " 

- D nzigden bir görunuş 
a (aD ıiirmütlerdlr. 

fıodao te•k lf edtl•11 ° 
1 

Tayare mlretebı, o eına-
p ı. ..,nfettıı ı bı 
olonyalı glimrii• 

1 
Po· da açık denizde bu unan r 

Ltploıklyt 16rmeıl iç D Alman gemlıl tarafından 
1 R oo•kly• 
onyalı avukat elll• Li in· kurtarıl roııtar. 

mezuniyet verllmtıttr :.ta· Varıo•• · 29 (A.A.) -
ıkt, kendlılnln hileUID d 8 zı gazetelerla btld ırd lilne 
1 afıo • 0 a 
arı meaıupları tar d _ l re bu ayı• ıonunda Da•· 

b 1 
.,,. o g • 

ser oı ed ı dikten •0 
6 • " Almanyaya ılh kıoa 

i p h d duD• g z l5 ID 
u ruıyaa1 u u 1 tir· karar verllmlııe de ecnebi 

Uiriildüiüoü bıldtrlll 1 k 1 d 
V ovadaD m e m l e e t e r e • e 

Londra, 29 - art Poloavada ı ttıhaz 
lllld ırJl lyor: - . L h k t 

akı - .dı l en encrJla tarzı are • 
Gdynla lımaoıaıa y tat· btkl ıonraya bıralcılmııtır. 

nettcealnde bu kararın B lıa 29 (A. A )- Nuyo· 
GaCin er ' 

aıoda, Leh deni• Oı• nal Soıyallıt part lılnln reı· 
b Alas•D · 

&zerinde uçan lr 
1 1111 ıazet••I olan •Duntzııer 

. dOn dell u h lk aılrerl tayareıl , Vorpoeteal Danztg a ına 

düt6rlllmüıt6r. aeırettlil bir beyanaamede 
Alman tayareıtnlo uçuıu btlhuıa 1ayle demekte· 

- • kamlar, •• 
nu ıoren uet m• de bir dır: 
•eli ıh tar mahl1r.tlo 

1 
•yakında hOyilk bir ıo 

b ı·bere Jknle f d ) 
top atmıı ve t a 

1 
dl" (Sonu dördüoc6 ııs' " 8 

bir mermi ile ta1ıref =:::==========-

İzmirde yol in~ 
şaatı faaliyeti. 

lzmlr, 29 (AA) -
Vilayet, • ili.yetin bütün ka
za we kiylerinde yol eefer 
berltil :yapılmaeına karar 
•ermlf •e bu lauıuıta iti · 
Ula kaymakamlarla nahiye 
•GdGrlerlD• bir ta•I• ıla-

İngiliz -Sovyet 
m üzakereleri. 
Parlı, 29 (A.A.) - Bütüa 

gazeteler, So9 yet teklifleri· 
ota İngiltere tarafından ka
b 1 ıle Moıko•a mO:zaker•
ı.:ıotD ılerlY• bGyllr ~lr ad · 
ım altılı•• ,.asmalrt• ır. 

Jour a•••t••'· ltu huıuıta 

' 

~ '-J Jzalaatı ••rmek
•ı• ..... 

l>••ı - Batın mlfredat 

4 ''•larıaın tedkıkı . 
laf - Şara Gyelerlnla tek· 

Dılemre, ılyaei lı.ilııler oku
lu cıırektörQ "le lkttaadl dokt
rinler tarihi "le ıoıyolojl pro· 

1 fealrl Emin irltlrgll, Gazi 
' terbiye enıtltOıO dlrektlrO 

"le felıefe lfretment Eıat 
Altan,letanbul yllıaek tkUMt 
•e ticaret okulu dlrekt6rl 

zakereye deYam et•iıtlr. 

lu mlnaeebetle ı6z alan 
Baı•ekil Dr. Refik Saydam: 

Veaedik, 29 (Radye) 
Yunan Kralı lklacl Jerj, 
PreaH• lrlnta d61D•••d• bu· 
lua•ak 6sere ref aka Un deki 
•allahcl Pr••• Pel ti• reft · 
kail Pre•H• Frederlka ve 
Prea .. • ICat•rlal oldukları 
halde ltu •G• Ellae yatı ile 
~araya ıel•lt ..,. ek1911rHle 

1 

dermtıtlr. 
B k oör• batan u arar• • 

k .. 1 I -ıkelleffyetl•e 

tedır: 
T•mln oluadufuna ılre, 

din akı•• luııltere tara
fında• Stra111 "le Seedae 

1antlerllea taUmat So"lyet 
blkQmetlnl tatmin eylemek· 

~·· dtlelderı . 
l'lt,~:• toplantılara•• m•m 
~ lblata bır çok tllm •• 
~ t •rbab1, Maarif Velrl · 
~ u,,, ıelealerl, mlfet · 
~ .. , ., 
' ., • 6iretmealerJD 1D6 
,,, tr luıan ı1urak ede 

'· r A.cUarıaı lttldlrly•-• 

Jarı ızasınıı isimleri: 
~ t ''rıf V 'lllllı l elcıllıtı mGıteıar 
-. ~ .. "••n Sunıur, talim 

1t• 41alreıl relı •e-

doktor Nthat Sayar 
Maarif V ektlllll yOlrıek 

ıtretlm renel direktir .., • . 
irili Ce•ad Dununoflu, or · 
ta lfretlm ıenel dlr1ktör6 
Hayri Arrlı~, Ertlk •e tek
nik öjr~tlm ıenel dlrektör6 
Riıtl Uzel, Ar ıenel direk · 
tir6 Su ut Yetkin. ilk llre-

(Seau ıktacl .. ,falla) 

«Huzurunuza ı•tar•ıtıaıs la•r 
kanunla al&lcanızıa ıalaldl 
yine ıtzlerelalz. Eıaıea biz 
kaaun• •e••rlaramızıa h•
suru, rahatı •• ıGk6au için 
yaptık. Arada llelkı •ad
detea •ütesarrır olacaklar 
elalaılır . Fakat lı.Cl16k bir 
memurla kllllıtala m•••u· 
diyeti dolaylılle oalaraa lU
ıl ve lıtlkllah için l&zamlu 
olan eeaelar koyu1oru• » De· 

•ittir. 

Flora•••J• hareket eylemfıttr. 

Bulıır lıstakilinin Bırlin 
sıyıhıt1. 

Berltn, 29 (A.A.) - 8al 

1., Baı•ektllaln 3 te•muz· 
da Berlln• ııdeeefl •e ora 
41 3 ıl• kalacalı Sof yadaa 
lllltllrtl••ktetllr. 

vJ er JO ·- bl 
tlbl tutulaıakta, lı6ylO ' 

d L da taerlh edile• e •aau• 
yazlfelor ırtıbatıaı temia et· 

•ektetlır . - ---
Bir hafyın deniz fıiosu 

Barselonı aitti. 
Rogıa, 2g (A.A) - Bir 

ltalyan deniz flloıu ziyaret 
makıa.111• bu Hbab Baue

le•a ılt•ltllr . 

tedlr. 

Mıs1r pransiÇambarlaynla toıuştu 
Londra, 29 (A.A) - Ha

lea laıtltereyl ziyaret et-
melde olan M111r Preaıl 
Mehmed Ali, bu ınn 6ilede• 
ıonra A•am Kamaraeında 
BatHkll il. ÇemberllJD ta-
tarafıadaa kall•l etltl•tıtlr. 
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Sulh hasta, doktor lazım ... emleket beş zeytin 
G eçen yaz bir ecnebi mec- talık la kız inç defa bolu · 

muotıcda ıöyle bır karıka- lanmak ıateadı . Şimdi de mıntakasına ay ılacak 
t~r aörmiiıtüm: yeniden öirenlyoruz lrt Uzak • 

.1 
iki gaz teneke dolu

su altın aranıyor. 
Demir YGcutlu harp, ren· Şarkta büyük hn•a nıuba · 

gl uçuk, cılız ıulbua tnce rebelerl vuku buh:n uı, Diler 
boyounda• yalııalamıı, 1Jk1· taraftan Daozlg kazanı lcay· 
yor. Nerede lıe bu zalf, aamakta .. . 
nahif kız, ya boiularak Bütün bldlıeler g6ıterl· 
ve1n korkudan can verecek . yorki: Bir ıüo harbin bıtln 
K rıılarında bulunan tntbver 

pornıftklan birden tf!kallih 
d~vl etlerl rle ıulha «Bafır 

edecek ve o zaman büt6n 
bağır , feryadın ne 
kadu kuvvetli çıkana inaan\ık ölen ıul h cenuuı 
lcurtuluı f ldyen o kad11r raz· nlo batında kanh mQcadele-
la olur.> Diyorlar. lcre glrlt~cek Sulh, muhak-

0 ıGnden beri dünya ne kak kı , ımdl bir yatakta 
kadar kana boyanmak teh· can çeklımekte ve harp Azrail 
lıke1l atlattı lae hep ~u bir gibi bat ucunda beklemekte· 
kaç çlzıı ıle, bir kaç ı6z ka. dır. Bu butayı kurtarmak için 
famda canlanı7or. O Herldil çok dirayetli bir doktora lh· 
yapıl. harbin parmaklarıDı tlyaç var. Acaba beıert1et 
bir parça daba tıkhlın1 ı6 · b&yle ltflyilk bir doktoru btr· 
r6r ıtbl oluyorum. den dof•rabllecek mı? 

Geçen yıldan bert bu hu Kemal Dtmlray 

r------------------------, 1 TARİHTEN YAZILAR: 1 
L------------------------~ 80 Kadıyı ölümden 

kurtaran soytarı. 
~~~~~----~~~~~-

Kusva mu~arebesinda şt~ ;d düşen babası Mura~rn nişı 
önünde tı~t için ~ardeşi Yakubu öldürtme~ düşünen 

layızidm ııltanıtı zamanmda geçen bir va~a. 
KoıYa mubarebeıtnde bir 

ateı parfaıı ıtbl dGıman hat
larına ıaldıran Beyazıt, ba
buı Muradın feci ıekılde 

bir diıma• taraf ıadan ıebtt 
edılmeılnl müteakip kuman · 
dayı ele almııtı. 

Beyazıt, eeaur bir muha· 
rtptt. Fakat kendlıtnl bira• 
içinde htç '-eklemezkea taht 
6aünde aörilace rçtnl ıarlp 

bir blı, belki btr korku hlıd 
kapladı. KeDdlıl kadar belki 
kendlıiade:ı daha cerbezeli 
olan karcleıl Yakup tahtta 
bak tfldıa edemu mi fdt? 
Niçin etmeıln .. Hem Yaku · 
bun da taraftarlara Yardı. 

K.eadlılat matlup edip tab· 
tını elinden alabilirdi. O 
halde? EYet o halde bir tek 
fare Yardı: Y akubu er ta da o 
kaldırmak. Beyazıt bunları, 
baba11nın nlıt öoünde d6-
tüaü1ordu. Ve o e1oada Ya · 
kup, ileri hatlarda bozguna 
uirıyan dnımanı takip et· 
mekte tdl Baba11nıa 610m0n· 
den btle haberdar deilldl. 
Belki de o habert alamadan 
Beyazıtlın emri tle öldlr6l
dQ. 

Tarih bu ctoayette Bera· 
zıt için hiç bir mazeret ka 
bul etmiyor Y akup fa yan 
ehe taht daYaıında oldulunu 
iddia etıe , Beyazıt bir derece· 
ye kadar hakla olabtlırdf. 

Fakat Yakup, böyle b!r ıey 

dütilnmemtıtt . 

B1!yazıt cenıi.•er b•r pa 
dııah t ı. Dalma ıtlahfı ve at 
üz.erinde 14 ıeoe Bunadan 
l::dlrDefe, Tunadan Fırat 

mıatakalara 1eferler yaptı . 

Beyazıt tarlhın meıhur 

Nıfbolu zaf erlnd orduıunun 
zayiatını r6rüoce höoı\ir 

h6ag0r aflayara k lçU bir htı 

taıulıjıaı ıöıtermlı oluyor· 

du 
fakat bu kabına ıılamı · 

yan ceaaret yıldarımı, Tlmü
rün ön6ude yaıathiı barı .. 
kufi.de ceaaret Ye mukaYe · 
metlerine rai•• zaferi elde 
edemedi ve tef alet lçl•de 
can verdi. 

Sırp karıııaıa atıladıiı 
zeYll ye ellene• ile Oımanb 
tarihinde eefaletlD cidden 
eıılz ulmunelerlnl veren 
Beyazıdrn bir ve ka11qa an· 

latahm: 
ROı•et aldıkları •~ ıeraite 

mula7lr btr biküm verdik
leri fçln .. ıuen kadıft idama 
mabk<km etmfttl · 

Vezlrllzam bu haberi aha· 
ca, önilaü almak lçlD ne ya 
pacalını dGıGndB Padtıahıa 
zevki için eo•aı rezaletler 
yapan Ali Paıa, bu iti Hra• 
yıa ıoytarııına haYale etu: 

_ Eler, dedi, kadıları 

ölümden kurtarablllnen sana 
bin &lhn var. 

Soytarı derhal padtıahın 
dalda Ye tlk ıöz o 1arak: 

- Bent Bfzanaa 16nder, 
dedi. 

Beyazıt hayretle ıor-

du: 
Nıçın. Btzanıta it in 

Ot!? .. 
DaYalarımtza hükQm 

t!tmek lçtn tmpantordan 
papazlar lıtlyeceilm. 

- Neden? .. 

- Madem ki biz cah•l 
kadılarımızı yakacajız, &le· 
mlrum papazlarıoı ıettrme 
llylz, ki onların yardımı ile 
her tarafta tncllı neırede· 

lım. 

Bu cevap btr eye doldu 
rulup yakılm aya mahkum 
edtlen ıekıen kadıyı kurtar · 
mııtı 

Niyaıl Ahmet 

Bini.erce yabani zeytin 
ağacı aşılanacak. 

• 

iki kifi Merkez Kumandanlığı 
bahcesincle define bulundu-• 
ğunu iddia ediyorlar. 

Rüıen Koç ve 

Kaymakçı adında 

lbrahfm çe1lnde memurların nezareti 

tkl ktıl altında müracaat edenler ta· 

vıliyete müracaat ederek 

Karaoilan maballeıtndekl 

Merkez Kumandanhjının dur · 
dutu binanın babçeılnde tkl 

gu teneketl altın bulundu
iunu btldtrmlıler Ye hafri

yat yapmak için müıaade 

lıtemlılerdlr. 

Kendilerine lazım gelen 

kanuni m6ıaade verllmııttr. 
lkt aünden bert bu bina btıh 

rafından kazı yapılmaktadır. 

Dört amelenin çalıtmakta 

olduiu babçede11 bir bayla 
toprak kaldırılmııtır. 

He naz def ine hı11tnl ve· 
recek bir ıey ılrGlmemekle 

beraber mOracaat Hhlplerl 
kendilerinden emin bulun-

makta •• iki teneke altının 
çıkacafıaı k'nyetle iddia et· 

melırtedlrler . 

Vlld~etimlz çevrtslndtki ıtytinlilcluden 
Zeytincilik kanununun tat· yurdda zeytlnyalı lıUbıali · 

btklne ıeçılmek üzere mem · h mGhlm miktarda arthrı 
leketlmtzln mühim Ye mah- lacakhr. Memlek•t, bet 

ıuldar zeytin ıabaları teeblt 
edtlmlttlr. Yabani zeytin 
mıntakalar1nda aıılanıcak 
milyonlarca fidan Yardır. 

Bunlar, bir proiram tahtın 
da zamanla tamamen aııla· 
narak ehlil• ttlrllecek ve 

zeytin mıntaka1ına a1rılmıı· 
tır . liuna dair Zıraat Vekl· 

1 Maarif ŞCırası 17 tem
muzda toplanıyor. 

Lise ve Öğret
men okulu im

tihanları. 

lett Yllayetlere bir ta-
mim ıöndermlı, zeyttn 
mıntakalarında çalıımak 

için ıtmdlden hızarlaklar ya· 
pı l mıuı blldtrllmııtır. 

Hususi orman
ların istimlak 

bedelleri. 
Ltıe Ye Öğretmen Okulu lıttmllk edilen •e edlle-

ıözl4 imtihanlarına 12 hazl- ' cek olan buıuli ormanların 

randa baıl ıomııtı Mezuna- •arıt kıymetler& v" lltlmlik 
yet imtihanları &ıe 7 haz&. bedelleri hakkında buıuıi 

randa baıhyarak 17 ade idareler tarafından yanht 
bttmlttlr. kapıt Ye malt'.\mat Yerllmcııl 

Ayın 20 ndenberl devam yGzGnden bu itlerin içinden 
edea olgunluk imtihanları tıkılmaz btr hale ıeldlll 
30 hazirana kadar ıOrecek Ziraat V ekli eti tarafından 
tir. Maliye Veklletıne blldlrtl-

Ôiretmen Okulu ile Ltae 'j mtı Ye bu huıuıta tedbir · 
talebHI 3 temmuz pazar 

1 

ıer almaaı temlnnl edılmtı · 
tetl afiol Raalmbey çlftllil Ur.MaUye Vekaleti b• müna 
ne kampa çıkacaklardır ıtıbetle allkadarlara btr tamim 
Kamp 20 gCln deYam ede- 1 ıöndermtı verıl llllmllk be· 
eekttr. ı dellertnln ne ıuretle teehtt 

edıleceil hakkında ali.kadar
ı lora ten Tir etmtıttr . 

__ R_ADY-0--,-ı,, 
- AllARA RADYOSU 

1 

D11/ga Uzunluğu: 
1648 m. 183 Kes. 120 Kvv. 

T.A.Q.19.74m. 1519SKcs. 20 Kvv. 
T.A.P.~1,70.. 946SKcs. 20 Kvv. 

30 - 6 · 939 · Cuma 
12.30 Proiram 12 35 TOrk 

müztil - Pl.13 00 Memle-

ket Hat ayarı, ajanı •• me 
teoroloj ı ha berlerL 13 15 - J 4 

Müzik ( Karııık proğıam 
PL) 19.0U Pıofram ~ 9 .05 

Müzik ( Melodiler -- Pi.) 
19.15 T6rk mOzfğl ( Fıml 

heyeti ) 20 00 Memleket 
ıaat ayarı, ajanı ve mete 
oroloji ha erleri. 20 15 K.o · 
ouıma (H ftalılc ıpor ıervld) 

2~.30 Türk mO:ılğl (Saz eser 
lerl beate, ıemat Ye ıarkJll\r) 
21.10 K.onutma 21 .25 Ne· 
teli plaklar - R . 2 1.30 
Orkeıtra proğramıoın t k
dtml - R . Strauu ve eııer 

lerl hakkında 21 30 Müzik 
( RadJo erlıeetraaı - Şef: 

ülkıya müfettişi. 
Mülkiye müf ettıılerinden 

Hayıl b' r gOn 6nce ıehrlml· 
ze ıelmı ı ve dün Belediyede 
tef Uılere baılamıttır . 

Praetorluı ) 1 - Rtchıud 

Strau11 - Serenad 13 nefeılt 

saz için, op. 7 2 - Rtchard 
Strau11 - «Le bourreolı Gen-

tı lhornrıı » ıült orkutra tçtn 
op 60 a ) l net perde u Hr 

türü b ) Meouet c ) Eıkrlm 
hocaaı ç ) T erztlerln saboe. 
ye çıkıtı ve dan11 d ) Lully. 
n fn Mt nucU e ) Courante 
f ) K.leontenlo sahneye Çlkı · 
ıı ı ) 2 ncl perde uYertlhil 
(inte rmezzo) h ) Zlyefet mü 
zJğl ve hçı yamafıaın deı nıı 

22 30 Mnzık (opera tarh ılıı · 
rı - Pl. ) 2 3 00 Son ajanı 

haberler( , z lraat eıham tab· 
vlllt, ka mbiyo nukut bor· 
ı 111 ftat 2:i20 Müzık (Caz · 
baod - P L) 23.55 - 24 Ya · 
rıakı pıojram. 

(Battarafl birinci ıayp•Ja) 
tim ıenel d&rekt6r vektll 
Hakin Tonguç, kütüphane
ler dırekt6r Yekıh Faık Re· 
ı ıt Unat, anttktteler ve mü 
zeler dırektartl Hlmıt Zü 
bey&r Koıay, Maarif Vektl 
hği ilpekterlerloden SaUb 
Zekl Buluj, Halil Ved•t Fı· 
rath, Koora kiUtür dırektôrO 
Halit Zıya Kalkancı, Tunse · 
11 külUir dtrekt6rü Kadri 
Güney, Kan llıeal fel1efe 
öfretment Samih Atademtr, 
Adana kız llıeıl direktörü 
Ş hap Nazmi Cotkuner, 
Trabzon llıeıl dtrektöril 
Sami Ak yol, İzmir Kızılçullu 
k6y aıretmen okulu dtrek. 
töril Emin Soyıal, Balıkeılr 
öiretmen okulu dırelıt6rü 

Reıat Tardu, lzmlr kız öi· 
rotmen okulu pedagoji ve 
yurd bllglıl öğretmeni Hakkı 
Baha Para, Kayıerl •il, 61-
retlm lıpekterl Cemal Oııo · 

ıuo, Kırklareli ilk öiretlm 
lıpektert Hfbnl Baykoca, 
Bıtltı merkez lkhıcl okul 
baı6iretmenl Sadık Koker, 
Elmalı maarif memuru Adıl 
Kortum, Erzurum ilkokulu 
öfretm'9nlerlnden T evftk Yıl 

dız. 

\ htisasıarındın istifada olun
mak üzere davet edilınler: 

· lbuıaılarındao tıtlfade 

edilmek üzere Maarif Şüra · 
ıına davet edtlmıı olan ze
yat da ıunlardır: 

Prof. dr. Neıet Ômer lr 
delp, prof. lımaıl Hakin 
Baltacıoğlu, prof. Sadrettın 
Celil Aotel, lıtanbul Ont· 
veulteıl ltp fakültHI deka · 
nı Ahmet Kemal Atay, ede. 
bl1at f11kGlteıl dekanı Hi 
mit Oogunıu, fen faknlteai 
dekanı Fahir Y cnlça y, hu
kuk fak61teal dekanı Alt Fu· 
a t BDtıll, ılcttıat fek61teıl 
dekanı ()mer Celal Saraç, 
ıüzel Hnatlar akadem ııt dt
rektöril Bürhan Toprak, lı 
tanbut knltur dıre"törü TeY
f ık Kut, iz mir kültür direk 
tö ıü All R•za Ôzkut , An 
kara kfiltür direk törü Rab 
mi Vidtoll , Maarif Vekllllil 
lıpıktorlerlnclen B .. ım Ka-

dlrıao, Hilmi Yolaç, dr. C•· 
lll Ataman, !krem Saraç, 
Ruım Artan, Hıkmet TOrk, 
Oımaa Pazarlı, Refik Gnael 
F ethı lafendtyarotlu, Nec · 
mettln öora, Oılllao Hora' 
aanlr, Hayrullah Ôu, Arif 
Ôfet, Mubıln Bınal, Nurel · 
Un Pohrao, Mubtttto Akdtkı 
Ferit Saner. Necmettin Ha
lil Onan, Cemil Bora, Stl · 
leyman Demir, SabahattlO 
Eyupollu, Ankara kız llıeıl 
dırektörü Tezer Taıkıraoı 

Bursa eanat okulu dtrekt6r0 
Salıh Şnket SeYen, letao · 
bul aanat okulu dlrekt6r0 
Yuıuf Zıya Etlman, Ell:ı•I 
kız enıtlUiıD direkt6r0 Nu· 
rlye Dündar, lzmır kız at· 
retmen ok•lu cllrekt6ıİİ 
Mustafa Rabmt BalabaO• 
Ankara ticaret llıHl ötret· 
menlerinden Eıat De111lr•l• 
lıtanbul Selçuk kıs enıtttl• 
ın direktörü Halide De111ır· 
tat, Kaetamonu eğttaıe• 
kunu dtrektörQ Ferit 01"1

' 

İzmir erkek llıeıt tllrekt6rO .. .. 
!eat Çınar, Haydarpata 
ıe1t dtrektarı Saffet Şa • 11• 

BiJrhaniyede 
tertip edi/etl 

güreşler• ıc1· 
Bürbanlye HallceYI ıJe , .,, .. 

manyurdunua 9 teıO ,f· 
pazar ıünü tertip ettlil 1 b' ' 
1ı 16retler için yapılao 

1 z1rlıklar tlerlemtıtır. orlf 
Bu it için ayrılan ~"''' 

tutlp heyeti mfiıab•k• ıc:•I' 
alllıah geçmeıt lçlo GO' 
eden tedbtrlerl aluuıtrr· _,ıf 

n~ıler için bir çok t•~;,ıı' 
pehlivanlar da11et edl.ı fı' 
ve kendtlerlodeo rnaJ•',ı· 
kat cevabı alm11111tır. 811 

"'' 
1 f-IO•"' reılerde T eklrdai ı "t'" 

Bulgar baıpeblt\'ePı 1ıt•' 
Andtrlyef ıle kartıl•t,.c:•~oı• 

Goreılere Kar• A"so''' 
ylm, Y arımdünJ• S•' 

M 11 Meb111•l· ı.J•uı man, o "' 1 ,.. .. 
f M nl•• ı ıı" dırgıh Şeri , 11 bdO••' , 

ve Babaeıktll A k ,tJI 
pehlivanlar da tıtır• 
ceklertltr. 



30 H.AZIJlAN .t 139 

1 Yazan: Vinston Churchill 

•lnııltereala da•a11aı tlOn· 
yaya izah buıuıuaa klft de
recede ihtimam ılıtermedt· 
llnden çok ttlılJet edUtll. 
Umu•lyet itibariyle bu da .. 
•• kendi kendini fzab eder. 
B. Huler •c onun aizandan 
konut•• G6bbelı ıoD b6J0k 
tlarbtn na11l baıladıfını ken · 
dılerlne g6re bize tzab eder· 
lerken tefalrlerl tam bir at 
mlnan doiurmuror. Onlara 
•azaran Y ahudtlerln hen• 
bıaa çalıtaD lnılltere Belçt 
ka,ı Almam1a11 latlllya ttt 
Tik eh11lttfr Makaadı da laa 
Jat ıahHını •e ıOıadeltk ek. 
aaettal temin için kendtılne 
llzumlu olan Alman ı6m6r
ıelerlnl onun elinden almak 
h . Sıllhıız •e endıtealz bu 
luadul• bir ııratla Alman 
aaıllett baalnaa utradı •e 
Daaık Itır anda Adolf ça YUf 
1olaau keamHeydl bllttln 
Y ahutlı ku••etlerlnla miza 
lleret ettlll Belçika lntaları 
lcelaylalda llerllnl ele ı•tlre 
celclerdı. Bu ne•tden lltki· 
Jeler mılyoalarca lnuaın 

6nlade anlatılırken Alman
Jada iyi tealr yepabıhr Al . 
lbanyanın dıtında daha ı,ı 
teılr yaptıfı da muhakkak 
hr. 

lnıtltııce konuıan balk içi• 
htze G6bbelı yaptıfı hız 
•etten daha IJI propaf•D· 
~acı bulmak tmkla11zthr. la· 
ıılız tmparatarluiu •e Bir· 
leıılc De•letler bOkimetlerl 
._ ıenlt 6lçOıtle yayılma11na 
~tlllcln •ermek tlzere bu pro 
P•iaadaya en blyOk kolay· 
hlılar ılıtermelldlrler. G6b · 
belı konuıtulu zam•• dater 
tadyeların ha•ayı bulaad1r
llllaa.alarına dllıdıat etmeli
dir, Basım yapabtlecetımt• 
.. Jlerın laıç biri bize bu ıe
~ ıobbetlerlnln yarım aaatt 
"•clar iyi neticeler •ereme• 
'llbbelı dilnyadakl n•zl ol 
lllaıJan kuvetlerln tehayyül 
'cl•btleceklerl en b6yük pro 
:•landacıdır. B. Göbbelıtn 
1. '•aaa bir teJ ıelecek olsa 
'-.tarı• laız bir fellket te'1k . 
.. ' •eleriz. Hayatı kıJmetlt · 
~ı .. 
d ..... , IDHDlıfın malı . 
it. 

8 t u •ahim ıaatte bGtOn 
~''•releri topları, hOcum 

~~ları, ılJad pollı •e lny 
"-•th ordularlyle, na:al Al -

t, '"'•11aın ı6zlerdea dehıe 
it, dltmeıl ne ıarlp teydlr f 
~ 'P •tmeyl hararetle arza 

•rı b k b -.111 u azim lr •e ııtn 

t,~ •t, •arıltılartlan flrklyor. 

"' •t btıım dejenere, ••tan 
ta"-~·~ biçare demokraatle. 
~ oaların tddlaaına 16re 
~ lerı balakında ae 1&1· 

'l,1
1111le me11ul olmamak 

~· durıun haklarındaki 
~ lranaatlerlnln en tom 
\, 1111 •ntaçle kartılamak 
'Z••lcle tadını çıkar· 
\dırlar. 

~llaarlı hatırlatılmaya 
~~' btr •öz ı6ylemlttlr: 
~ ~ıturya - Macarlıtan 
~ ''•rlutu ortadan kal. 

•nu lcad etmek il. 
' Lata... tleıtumaz 

için de vazlJd aynen b6yle 
dır. Onun bırakacalı botluk 
korkunç olacaktır. 

~ıymetll Itır tecrQbeye 
malik olan •• uzua mlddet 
Milletler CeınlyeU umumi 
kltlplli ı nl yapmıı bulunan 
dıt bakanhk memuru ve in 
ıllterenln Roma elçııı Lort 
Pertb 8. G6bbelıle boy 61 
çlımeJI aklından ıcç remez 
Sadece, büyük ıol11te refa
kat makamında bir hldlıe 
ler çaflıyanını rdam• etmek· 
•• iktifa edecektir. e~rlıne 
tayını tenkıd edıldı Bunun 
yeılne ıebebı hakikatin 
orada tehlikeli olutudur 

Bır rejımın hariçten relen 
ılzlerden korktufunu müıa
bede etmek onun aleyh ıode 
muazzam bır Ubamnamedlr 
Sıhbatlt bir temele dayana• 
hıç bir hlkdmetln hartcla 
teakldlerladen perva11 yok 
tur . B. tenkldler hakla ite~ 
b•ntlan lıtıf ade edet' •e ha· 
rekettnl tadil eder. Haluıı 
oldufu saman blldlınet on 
dan kendl nııılletl aatoında 
blylk fa,dalat temın eder. 

tinler rejıml, hoıuoa gtt
mtyen ha•adıılert muhte•I 
her yabancı ıazeteyl tnUH

dere edince, bıç bır ferefll 
Almanın lnıtlız HJ• Fran 
•az raporlarını dınlemedli••e 

emıa olmak için ıokaklara 
hafiyeler koaulunca, bizz.t 
buıuıl mektuplar poetada 
aaoı6r edddıkçe, hlkelmetln 
de•let ılıtemlnln Qzerfoe tı . 

tlnad ettlfı tHlılerfn ıaf4am• 

lıiından tOpbe ettlil muhak· 
Irak ıayılabllir . Bu tartlar 
içinde yaıamak mülhit bir 
t•J, olmalıdır. Çankil yalnız 
loıılız, Amerikan, lıkandt
aa•, lnlçre •e Fran11a fı 
klrlerf her maniadan 11zmak
la kalmaz, fakat bunlar onu 
elde eden Almaalaraa bOıyilk 
bir miktara tarafından huıa
ıl bir itina ıle tedkık •• mn
talea edtllr Bunların yayıl · 

ma11na kartı ne kadar ma· 
nla konmak tıtenlue, mem
lekete ı•rmeye mu•affak ol 
dukları &aman bunların teıl· 
rı o kadar çofalar. 

Bu 1Gnk6 rGnde, Aiman · 
yada Alman mtllettnt kuıa 

tılmak fizere oldufuna ikna 
için muazzam bir ıa1ret ur 
fedllmektedlr Alman propa 
ianda11oın radyo ve matbu 
at ııbı elinde bulunan mu 

••zam •aaıtalar HJHlnde 
bu lnUbaın Alman mllJetlne 
•t ı lama11 muhtemeldtr. Hem 
bu iddiada bil76k btr ballı 
kat b i 11eıt Yardır . Ve haki
kati 1aldamak biç bir za· 
man faydalı deillclır . Salih· 
h •• •tllhlanmakta buluna• 
bir milletler s rupa, nazll•rla 
ileride y41pmıya kallnıacak 

ları her tGrlll teca •Oz hare
keti erine karıı tetekkOıl et· 
mektedlr. Bl7. bu blrllie 
m6mk0n olan bGtiin kuvHt 
ye eumôlfi yermeye çahtıyo · 
ruz Fakat bu kuıatma miln· 
haenao nazllerln )eni bir te
ca•ilze kartıd..-. Ancak Al 

•••1• ke•ıularaatlaa biri•• 

TOaolLı 

yanın yeni ıtratej ı ıfıtemcn 

de pek b01ük bir rol oy•a · 
makta Ye alhncı halyan 
orduıuaun hulunmal&ta el 

• 
dulu Arna Yutluiu tefttı et 
mektedlr. İtalyan donanma-
11, bu 16nlerde Balear ada 
ları clnrında ekemmlyetll 
maaenalar yapmıf olup,ye
nl ltalyanın kudret •• ku• · 
•etini •••eli dolt lıpaoyaya 
ondan ıonra da Port•klze 
•e nihayet enternaıyonal 

bir b6 'ıe olan Tancaya 161 
termek Ötere tlyatf'tlerde 
buiunacakur. 

O.fer taraftan, Mu11ollnl 
tlmail ltal1oın muhteilf ıe · 
bir Ye noktalanaı dela ııp 

telttı ettıkten ıonra, Adrl 
yattk denizi aahıllerınde kfl · 
çak bir kanba olan Rtcclo
neye ıelmııur 

Kındaıac - Kurieı 
damı Jö·u. 

Pek 1akınd• 518 ktlomet · 
relik Kandofaç - Kurle• 
demlryola, Hazer ıteplerlnl 

ıeçecektlr . 

Bu yeni dernlryolu, Ha· 
:ler denlalnln tlmalt tarkl ıa
btlıaı Oron'9urf demlryoluaa 
baf!t1acaktır. Hu ıuretle, 
1oh:u nakllyabndan b•tka, 
Emb" petrolları de Haaer 
deolttnla balıkları, en kııa 
yol ıt., So•1etler Bırlıtınln 
endihtrl merkezi erine aevke · 
dılmefe baı1anacaktır. 

teca vQz •e onu llthl etutı 
takdırdedtr kı bu birlik hare 
kete reçecektlr. Almanya 
ancak kendi hareketleriyle. 
dlr ki kutatılabıllr. Tabii Ye 
makl1 beteri bır hayat ya• 
ıamakta d•vam eden •e 
komıularıoı raiat bırakıua 
kım•e ona karıı mtltiıbalede 
bulunmıyaaak, •e kendini 
idare edtt taratyle me11uı 
OJmıyacalctır. Jnı ı ltere •e 
İ'ranaa. Almanyaya •ermek· 
ten çeklndıklerl biç bir te · 
ml•atı kendileri için lıtlJor 

deiillerdtr. Almanya her 
hanı« btr teminat almak 
lıtlyoua, yarı dOayanın kol 
lektıf taahhOelyle )'arın lau 
arzuıuna nlltl ola bilir. 

Alman mtllettotn hayatı 
•e relahı bltOn 111ılletlerl 
çok yakıadaa alAkadar eder. 

Alman1anın çahtma. th· 
tlra debuı Ye cuaret tıbtr-

ltil ve lradeaı olma.lan lı 
ıtkbahnı karacak bir A•
rupa taıa•vur ol•namaz. 

Almanra ile müreffeh 
memleketler ara11nda 1al-

aız bir ıey •ardır: Onun bu
dutlıarında bulunao bGtftn 

mlll•tlerln, n~zl partlıl, milt · 
kOlitının arthfloı ı~bOace 

Almaayanıa hendi l .ı.erlerl
ne atalmaaıadan •• demir 

•• ateıle onları fıttll etme· 
ıınden durdukları korkudar. 

Hal b6rle olmadıkta kim 
ae Alm .. ır•••n yDkıelm•I 
ne eesel olacak dellldtr Bu· 
na mukabil, b6,le bir hal 
oluraa, ıulbçu de•letlerden 
bir teca•Oz ve entrika kur· 
banı oluraa, bOtGo memle
ketlerin •e bOtGn 11nıfların 

kati vazlfe1I her yandan 
milteca•lze wurmak olacak · 
lir ,, 

Pariı · Solr 

A 

lngiltere hava 
müdafaası 
Londrıı , 29 (Radyo) -

Ha•anazm Kınrley Vut lo 
ııltere ba •a ku•Yetlerl hak
kında buıQa beyanatta bu· 
lunmuı •e ha YA mOıdafaaaı · 
nın, fe•kallde bır terakki 
1 3 1 t e r d f 1 1 D 1 

loı: lterenln, az btr zaman 
ıonra deniz atırı millem!e 
kelerini dahi ha•a ku-.•el · 
!eriyle mOkemmelen mOda · 
f aa edebıleceflnl, ta yare 
fabrtka l arınıa, ıecelı ıOa · 

düzlG çalıtıırak lıtentldtil 

tlerececle randıman •ertlAk
lertat ı6ylemlttır . 

ltalyan basıôi l 1gilt .reye 
hücum edıyor 

Londran yazılıyor : «Ekı 

chanıe Teleırapb» fnııllz 
ejao11nın Komadaki müm 

e11ıl1, ltalyan dıp lomulılaln 
ileri ıelenlerındea ltlr zatı 

ZlJaret ederek, ltaban mat· 
buatloıa, ıoa ılnlertlo laıtl 
tere aleyh1111de 1apmakta 
olduiu oetrlyatıo ıebeplerl-
111 ıormuttur 

Ajanı mGmeıllltne •erilen 
ce•apta, ltal1an ' ıa:ısetelerl · 
•in b6yle bir dtl kullanma
larına ıebep, •••eli ltalya · 
aı• Japonyanıa mlttef ıkı 
oldaiu, ıaDIJeD ltalyanlar 
ı•bi tabii aa1almaıı lçıo mG 
c:aeele etmekte olaa Japon 
lara 1ard1m etmek .. ır borç 
ttllkkı edlldıtı tebarla et· 
ıtri 1 ailf tir. 

Hele TOrklye ve Lebııtanla 
aktedllmlt olan ıon palatıar 

Halyan hGk6met mahfıllerlala 
hLç boıuoa ııtmedlfl, zira 
paktların hedefı, mlh•er 
de•letlerlnl çember içine 
almak oldutu mlme11ı le 
btldırtlm.tttr. 

Moıkovada in· 
ıaat faaliyeti. 

Moıko•anın çehrHI, Hne
den aeneye mGtemadl ıuret· 

te delltmektedtr. Dar, 1•1-
caçh •e kaldırım dlıell yol 
lar, ıenlt. diz •• aafalt cıul-, 
delere •• ıenlt meydanlara 
taha••Ol etmektedir. Hiikd 
met merkezinde, yeal yeni 
alzel k6prOler 1apılmıt, bir 
çok yeni otobOı •• trolle1-
bilı bdları açılmııtar. Meı · 
ke•a, bu ıGn, d6•J•nın en 
hareketli ıehırlerladen biri · 
ıtdlr, 

1 ekntk •e mimari bakı· 
mından çok millrem•el olan 

•e 4J metre ı••ltlill•d• bu 
lunan 1 1 ye•I k6prtl taıa 
edllmltllr. Moıko•a nehri 

Ozerlndekt bu k6prllerdea 
en bl1Gll, Kraanok<'lmıkl 

k61trlıO, 725 metre uzualu
iu•dadar. Meıkovanın yeral 
ta demlryelları, muhakkek 

••· dl•1•••• e• ••"••••• 
metrepollte•l•rt•tl•• bırlıl-
dır . 

Sea •~ •eae sarfı•tıla Moı 
ko••••• ımanaa 3 milyar 
rubleden fazla masraf edil 
mittir. 1939 HDHl•de de 
aynı imar f aaltJetl için 800 
mıl1oa ru .. Je tahıl• elunmut
tur Halen, Moıko•ada, 1 
mtlyon 300 bin metre mu 
rabhaı arazi 6zerfnde mea 
ken tnıaatı Yardır Şehrin 
en ltlek caddelerinden biri 
ıınl tetllll eylıyen Gorkt cad· 

t1 .. ıa1a l••n •• 11Hll•ıtt· 

Aşkı uğrana 

karııını öldiJ· 
ren adam• 

F ranıada, Sınt Martta• 1". 

mlode bir adamın hısmetcl 
nln •ıkı uiruna iki ku11ını 
z~hlrllyuek öldOrdljOıal J••· 

mıtbk . 
1 

k 
k k 1 a· Altmıt yaıı•d• 1 aa 

ttlln ikinci karaııa•• lllml• · 
de buır buluoaalar, taba· 
detlerlyle claa1dlerl aJdın
latmıt buluau1orlar· 

ikinci kurban madam Sa· 
ınt llarUoe, öılrkeD ,anın · 
da kocHı bızmetçııı 

.. , .. 
geni Madam Maratı balua· 

makta ıdt. d 
Madam Maralı ,.ha etıJ· 

ardın le ctoaydın taaaamen 
laoma1101 roGmkla lul•ıt 
tır. 

Madam Maralı ıf ad••lal• 
IODUDa tU kelimeleri ıll•• 
etmltUr: ••• - Bu it hakikat .. 
hlmclfr. Ortada bir ıaıanın 

k" ha1atı menuubah• ol•• 
tadır. Benim ıfadelerl• ~·• 
ltlaam etmektedir. Artık • 
ha batk• bir t•Y .a,u,e· 

mem... d 
Madam Maralıaln ıfa e 

ılne 16re, Saıat·Martıae da· 
,ıa · 

ba r•ç•• aen• •• ,.. • 1 k 
daa beri hızmetdıl 11• bit 1 

elarak bu el••• teıebblle 
ıırıımıtlerdır. 

61 Madam Sat•t-Marttae 
meztlea •••el y•l••1•• bu 
flplaeııaı itiraf et•lıtır. 

t Mar· Eıaıen Madam Sala 
Uae artık ıerek koc•••ndaa 

il ılr· ıerekıe htzmetclılD •D I 
dlil tahkirlere tabam•I 
edemlyerek be .. amala ka. 
dar ••rmıt ve Madam Ma. 

laattl 
ralıye akıl danıt••f• 
l O baslran için bir a•ukat-

taa rande•• almıttl· adi· 
Fakat, o ıDnlertl• ke 

k 
'

at· 
ol rahatlı& hl11edere 

1 l e en 
mıt akıamJayı• e•• 

' b hıp kocHı da keadlılae ır 
da yaıtı· •ermlt •e k•tuya 8 I•• altına koymut ıdı.L .8 
f 

•••• · 
baplaran tHlrl ••• 1 c 
ten ılrlldl. Meda• Maralı 

ld i t ••• 
baıtarı zt1arete ıe 1 

1
..1 

ı.ı teki •e man ••11 çok f ecl r 1 
buldu. Renıı , ... ,.... H 0 

• 

muı, •Gcudu ıertlmlıtı. •
1 
•· .. , .. 

ta Y•l••lae tunları 
mitti: 

it' b•""a bir bap 

IAWA ı 1 

Jacıuılinı lıurıat sıf 
kız rol ün dan bıtııı. 

Jacguelaae Laareat 1e•I 
yeni parlamala batla•ıt 
olaD 1ıldızlar ara11atlatlır. 

Heniz yirmi bir J•tında 
~ok •••imli bir katlın elaa 
.. u yeni yndızın ea blylk 
derdi keadlılne ıafdtl kız 
rolleri ••rllmeıldlr. 

Jacıuell•• duaa dalma it
iraz etmekte ••:«Ben .. f. 
dı l rellerl oynamaktan bık
tım• demektedır. 

Saf kız rolfl•den •1&••• 
Jacıuelıne, bet altı Y•tıada 
oldutu halde: «Ben çocuk· 
ıuktan bıktım• dtye yara· 
maalua beazıyor. 

Jıcıueltae beniz çok ıe· 

0~ olma11aa ralmaa pek aa· 
reketlt bır laarat ıeıırmltUr. 

Dala• oa altı J•tında lk· 
•• bir a yakatla e•le••lttl· 

Bu ••hakkak ki Itır aık 
tdl••C• ıtlı. On altı J•t .. da 
baık• bir dlfbce ile ••l•· 
aılemes O samaalar Jacı•· 
elaae aab•• laaJatıaa ıntlaap 
etmek tıtırorda. Slaematla 
~laeacak kadar ıl••l olma
dıtı•• kani atlı. fakat llu 
ıırada bir me1•t te•dlf 
.... la•Y•• ,.,...... 1lr1D· 

meıta• ••ille oldu. 
AaclrelHuaa .. ır filim laa-

aırbJortlu tsltb r.Uerl da· 
lıt•lf ralaı• tek rol içi• ki· 
çiti eım•r aafclll Itır kıs il. 
sı•dı . Bu kız çıkaAk. ıatlu 
ı6Jl1Jac•ktl. fıllmtl• Jacıu
ell•••I• 1talaa11 •llr6 Jac
kl• .le rol almqtı. keJtllr• 
keadl kızıaı ta••IJ• ettt. 

yapıla• tecrlbelercle ~ok 
ma•affak ela• Jacı••llD• 
derlaal aaıaJe edil.il Te la• 
ıeklltle .an••• haJatı .. atd· 
tlı. Bar 168 tle Sarata flll•
ıatl• keadlıl•• ltlr rol teklif 
ettiler. Kalauld etti. Cesalre 
ııttı, •••affak old•· Aatık 
tlbrell• ma•aııaı lfr•••lt· 
ti· Buadan ıoara Jacıuellae 
ti• fraaıa tla lı•I ••Jılı Jıl · 
tlıslar araıma karıfh · 

Bu ıl• JacıuehneDID• 
laem A •rapa.la laem de A••· 
rlkatla tanıa•ıı 1ıldı•lar ara

ıı•datlır. 
Oldukça hareketli Itır 

maziye .. hıp oı•• ita pnı 
yıldıa, artık roll•I• tleltı • 
ttrllmeılal ııt11or •• her u • 
m•• oJ••••t oltlula 11f kı• 
rollatlen ltıktılını ı61ll1or. 

- aocam - o,ı. 

Yerdi . Onu yuttum· . !------------
•- b ı selalr aanaedlyoram al •• ....... 

Bu vak ada• iç ıl• .... 
ra Madam Salat Marttae 

llmOttO Madam Maralı bir 
doktor ıetırtler•k baıta aıo 
muayene ettırtl•••l•e tarar 
etmlt adı. 8u ııralarda 6tl . 
nQn yutıfı altında da bir 
kutu çıkmıt. M. Martl•e Ma· 
dam Maral•nln laap kutuıu• 
•a aldıtını slrGnce derhal 
eline atılmıt •• kuturu ka· 
parak ortada• ka,ltet•lt· 
tir . 

il!'_ Mada• Maralı, 
a:.saM• 

&lirken de, «ke•dlılol• :•· 
btrleamft ol••kta• tlP • 

rlllD••• f aal•yettae de bu 
l .. ı.de de••• oluna· 

•••• T 

caktır Bitin usual•l11aca 
bu cadtlealn genııllll 60 
metreye çı karılacalatlr •e 
tkl tarafı ıGael mimari uer
lerlJle ıflıleaecektfr. Bu ••· 

bu caddeaın ıol tarafın· •.. ) 
(Soau tl6rd ... l •1'•da 

lentllllnl •• kutu•akl bap . 
lar1n muhakkak tahlil etti · 
rtlmeılnt lıtemlt •• blrlacl 
karlll glbı '9ent de aehırle· 

dl.» Dımlttl· 
Madam Sant·Martlae ko-

caaının btrlact karıııaı da 
zehlrlemlt oldul••• te .. tll· 
fe• eline ı~••t ola• Wr 
telul•d melrtab...ıaa •fn•· ......... , .............. ~·· 
ral• .ıe tahkikat ,.,.... • 
bu af ade,ı .,... tekrar et· 

mittir. 
B• ifadelere slre M. Sa· 

l•t Martlael• ıuçlu eltlaf• 
meJdana ç kmalstadır. 

Altmıı 1at1adakl katllln 
&tık olclul• bt•metçıll Marl 
An heniz reım•• tıttcn p 
edllme••ttlr. 

Marl An, h eni& •• ıelllz 
yaııadadır. Ve katilden bir 
~oaul• d6nyaya ıelmlttlr. 

Lohuıa yatalıncla olaa 
ıeaç bızmetcıntn •fadeaınıa 
bir çok cıbetlerl ardınlata· 

cala ••elua .. ktadu. 
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SAYPA ı 4 

Almanya Dsnzig~e glzh 
tar~bat mı ahyor? 

(Beıtarafı birinci ıayfada) 
lukkaaht.lıe la hareket etmelıı: 
aecburt7etlnde kalacelıs. » 

Varıo1a 1 19 (A A.) - De 
••• ba1ramı llolaylılle ratl · 
1•da Itır auhık 167ll7ea 
Pelea7a Cu•lawrreııı Da•
•l ı Ye A.IJ•la lllre•ları••• 
Polo11yaaıa laaratıaclald 

eıulı Yaalfelerl•I te .. arl• 
ettfr•fttlr, 

•lakırıt• tablosu '' ~ir 
hııte~lr 

P'ra•aa.la Leh'u mlHıla· 
.len Vattoaun meıhur eli· 
kayıU tabloıunun 9ahndıi1111 
yaamııtak. 

f ra•ıada çok ltQyQk t.ır 

alaka uyandıran b• hır11s -
lalr Yakaaı üserlne amatör 
YeJ• prefearonel btr çok po· 
ltı baff1eıl tabloy• çalanı 

aramafa koyulmuı. bu ara
da bir çok 1anlaılıklar Ye 
ıarlp Yakalar ela cereyan et· 
mittir. 

Bu mQnaaebetle Itır ma· 
ıtklıtnaaıa ıeçtrdıtı mace
ra cidden enteresandır. 

Beıteklr Johay He11e tab · 
lonun çnlınmıt olduju ıGn 
Ye aaatte, «Llkaytan» aaılı 

b11lunduiu ıalonu ıezmekte 
idi . Polh laaflyeltilne me· 
rakla bir ıenç de hemeD 
beıteklraa peıt 11ra Hl onla· 
rı dolaıı7orfiu. Beıteklrua 
koluaaa altında bir ~·•ta 
Yardı. Bir ara amatör tlo · 
tokttf, Beıtelıılrı aösden ha1· 
betti Ye bir müddet ıo•ra 

dı taltlonua çalıamıı oldu· 
fu ıuyu buldu 

8u11ua lzerlne meraklı 

ı•nı derhal beateklrı ltul · 
mak tbere mGzedea çıktı 

Ye Johay He11enln biraz ile · 
rlde hızlı, bızh yOr6d6ilnG 
ıördl . Derhal o da hızla•· 
tlı . 

Joiaay He11enln ... ,u 1,88 
olcluiu için kıaa boylu ama· 
lir detektif çok m6ıktll tla 
takibini yapı1erdu. Be1telıılr 
1Grüd4kçe o da ldeta peıl•· 
tlen koıuyer, tablonua çan· 
tada bulua .. ufaau d018•e· 
rela: yo?ıunlaklarını ua•tu 
yordu 

Nıba1et ö,le bir an olclu 
kf amat6r detel&ttf uzun 

beylu beatekira yetlıtt. 
Tam bu ıırada beıtekir btr

tlenblro duraıaca hızını ala 
mıyaa ıeaç Jolaay He11e•I• 
lııerlne ylklendt .. 

- Af federalnlz, bea bir 
ıey ıoracaktım da . 

Bır an durdu, ceaarett•l 
topladı ye: 

- Çaataaızda •• Yar? 
- Ne •lnaHbet ıoru-

yoraunuz? 

- «Llkayt• tabloıuau, 
ıfs feJ etunls de. 

Bir tlelı1e raıtladıfını tab· 
mın edea laeateklr çaataııaı 
açarak lçtadekllerl tamame• 
ıöıtermeie baılamıı Ye 
«Suçturu yakaladım, ıt•cll 

tabloyu çıkaracalım» diye 
çantaya dalaa meraklı de· 
lıkaalı aradılını bulamamıı· 
tır . 

Bunua üzerlae meıeleyl 
uıatmı1a• boıteklr orada• 
llzaklaımıı, laaflyellie mo · 
raklı ıeaclD tle elleri 1•

•ıatla kal•ııtır. 

TORKDILI 

Balıkesir Efk<ıf 1\ .üdüı·Iüğünden: 
Emvali aafrl menkule Ctnıl 

No. ıu 
MeYk ı i Muhammen bedelleri: 

93 Araa Gazi caddesi Ye Gazi 
ıhı mekte~I kar1111ncla 

Beher metre mu,abbaı 

l lira 50 lıuruı 

Yukarda yazılı 6ç parça •rae. beher metre murabbaı 2 lira 50 kuruı muhamme• be· 
delle ıatılmak Gzere 16 6-939 ıüoünden lttl:ar~n Jlrmt elin müsayedeye çıkarthmıthr . 
Taliplerden alacakları araanın metre murabltaının mecmuanun muhammen bedel 6zerln
den balığ olacaiı miktarı• y6zde 7 5 alıbettade nakit veya banka me&ıtubu tle m•Yakkat 
•• kati teminat ahnacatı ıtbl idarece llzum a~Srflldüiü takdirde baıkaca muteb;r ıabıi 
kefalette yerılecektlr. ihale 5 7 939 9arıamba ıtınü aaat IS dedir. Tallalerln ıeraltl an. 
lamak ve pey ıürmek iizere Vakıflar idareılne gelmeleri ilin olunur, 

4 - 1 - t6t 

Balıkesir Öğretmen Okulu 
Direk örliiğünden: 

MuYakkat ibate - Ekıtltmeatn 
Er•akın adı: Ası: Coiu: Tahmlal: Fıat: teminat: tarihi: ıekll: 

Kok k6mlr 

Ton 
lOO 

To• 
400 

Lira 
30 

K . 
bir tonu 

Ltra K. 
900 00 10 7-1939 

pazarteıt 

aaat 11 tle 

Kapalı zarf 

l - Orta okulları• mayıı 1940 ıonuna kadar ıbttyaçları bulunan yukarıda adı, mik
tarı, t•mlnah, ihale ıeklı Ye tarı b ını ıöıteren bir kalem kok k6mürü on heı ıün mltl · 
detle kapalı sarf ıuretıle elutltmeye çıkarılmııtır. 

2 - Ekııltmeye tıtırak etmek ııttyenler ıartaamelert Ôlretmen okulunda her gln 
ıörebıiırler. Kanunun tulfatı dahilinde hazırlaamıt olan zarfların yukarıda yuıh ihale 
ıDnGade belli aaatte11 bir ıaat eYYellne l:adar Kültür Dlrektörlüiünde müteıekkd komi• · 
yon baıkaahjına verllmeıl Ye bu ıaatten ıenra aıe~frllecek zarfların kabul edılmlyeceft 
lllD olunur. 4 - 1 - 167 

Moskovada in
şaat faaliyeti. 
( Baıtarafı üçlncQ aayf ada) 
tla• imar f aaltyetl yapıla
cak •• bu mlaaıebetle 

MoıkoYa SoYJetl bina.,, 
il 5 metre ı•rlJo alı•acak 

tır. 

Soa tlört ıeae urfıada, 

MoıkoYada 350 dea fazla 

mektep l•t• edtl•lıllr Bu 
ıoae zarfında da, ayuea, 
mCUeaddıt 11hlai m6e11eıeler, 

çocuk bahçeleri, çocu yu 
Yaları, umumi han1olar, 
umamt maiazıtlar Yeıalre 

J&pılacaktır. 

MoıkoYa ••hrlDID rıhtım 
larıadaa bir çotu, tamamt1· 
le manzar .. ını delltt!recek, 
Moıko•• ıehrtaln mubteltf 
ka•alları tla tmar ellilHek 
Ur. Y a•a• ırmaiınaa yataia 
der~aleıurd"cek Y ıe•ltlljl 
de 25 metreye çıkarılacak
tır. Bu ır•alın rıhtımları da 
l l ktl•••tre tmttdadınca, 
aıranlt Y• betonla cllı••ecek 
tir. B•r ltarajla hu ırmaiın 
ıeYlyeıt yGkaeltllecek Ye ır· 
malı aertıef alne ıalf tl llır 

bale ıettrllecekttr. 
Su ye kaaallzaayoo itle· 

rlne de .ahım •lktarda 
para tahılı olunmuıtur. 

MoıkoY• V elıa kanalı üze. 
rıntle, An•panı• •• blJlk 
aw teYzU merkezini teılctl 
oden Stalta 111 merkezi luı 
rulmuıtur. Bu merkez 
ılntle 60 mtlyoo koYa IJI 
•e temi• •• mermektedlr 
ı.. merkezi• g6ad• 25 mll

Y•• ko•a ıu yerecek olaa 
lktncl luımı da h• •••" f aa. 
llyet me•klfae ko••laulıtır 
Bu ıuretle Moıkonaın 
malatellf ıu ıtıteminl• aıGa

.leltk Yerimi, 106 ınllron 
ko••Y• çıkaralacıı khr Bo 
ıeae lçlade kaaallzıuyon 
ıtıtemlne de 44.2 kl1omtıtre 
uııu•luf•nda )'eni Itır ıeb~ 
lıe flaye olunaealctır . 

Şıhh' ı,ıadekf aakltyata 
çek bllylk ltlr elae•mlJet 
atfedtlmekt9 .. lr . Bu ı ne 
içinde, ıelalr içinde, m•lllte
lıf aıakltyata ald olmak 
lsere, 315 llllemetre real 

ll<tlıkesir Askeri Satın 
Alnıa Koınisyonıından: 
1 - Edremtt ıaralzo11u blrlllderlnln laayYanatın ıa bir 

Hnellk lbtlya,lara olaa 400 toa kuru ot münakaıaya kon· 
muıtur. Mulaammen bedeli 14000 liradır. 

2 - Şartaameyl 16rmek lıtlyenler her ıl• it ıaatla· 
tlea lıo•lı1oaa mGracaat etalnlor. 

l - Ekılltme kapalı zarf uıultle 19 7 939 çarıamba 
rGnl Hat 9 da Etlremtdde Satın Al•• Ko•tıyonu bt•a · 
aıada yapılacaktır- Teklif mektuplara ıaat 9 da komtıyona 
lHltm otltlmlt elacaktır 

-' MuYakkat temtaah 1050 liradır. 
5-Taabhüde fttlrak otleceklerin t ·card aduı•a karıth 

oldukları Yeı ı kaıarıaı komJıyoaa r~bter••J• m~cburöur . 

lar 4 - 1 - 177 

Bıhkııu licar et vı 
sanayi odasındın: 

Balıkesir vtli1etl ••rke
zl•la Altay maballeılade 

Kayabey ıokafıada (23) ••· 
lllar•lı baaede oturan Tir 
kl10 cumhuriyeti tabaa11• · 
dan olup Attarlar ıokafı• · 
da (10) numaralı dükklaı 
lkametıilaı ticari ittihaz e4e· 
rek 938 yıhndaa beri hırlla

Yatcılık tıcarettlo •ıtıgal et· 
tlilnl hoyan etlen Mulııarre• 
of I• Melıımet lçelln UDYaaı 
ticareti bu kere (bırda•at · 
cı Mohcoot lçel) e larals teı
ell etlıldtfl ı•b• bu UDY&Dın 
haza tekli de Tirlrçe el ya 
zıılle (M lçel) olarak Uca . 
ret kanununun 42 acı mad 

tloıl•o g6re Balıkeıtr Tica
ret Ye Saaarı Oda11nca 29 -
6 939 tariht11de J osg ılcJI 
••Jmaa kaydetlıldlil ıll• 
olunur. 

1•l Hl•e oluaacaktır Moı
konda tılıyea takıl ol••• 
billortale adeclt, iç eene 
lçlntle 3 500 otemobtl faa 
lalaımııtar. Hale•, Moıkeva 
takıilerlaln lat1yett mecm•aaı 
!l•rlıaın takıl laeyetl mec
muaaıodan tlaha buyOk bir 
lııale ıelmtıttr 

Kıınlordu merkez tlyat· 
roıuoun mubteıem blnaiı il• 
Lealn aclına kurulacak mu 
azzam kiUüphaneata Hra11 
laıae tı da bu ıene içi• de 
tamamlyle bltlrtlmıı olauk 
tar. 

Bah~ısir ticaret vı 
sınıyi O~ISIDdın: 

Balakeılr Ylll1ett merkesi
nla Ete maballeılal• Baa · 
dırma caddHlnd• ( 2) D•ma · 
ralı hanede otura• 'Grlılye 

cumlaurlJ•tl tabıaııadaa 
olup Bandırma cad4eıhadekı 
(157) aumarah laaaı ikamet 
elbı t.c.ri ltt ıhaz ederek 
929 yalıodaa beri baacıhk tt · 
caretıfe tıtlıal ottlftnl he1aa 
ellen Mel.met ollu Ahmet 
K.aly11DCUDUD llDYaaı ticare 
tt bu kere (Hancı Aluaet 
Kalyo11cu) olarak tHell etil 
ldlft ı&bı bu unYanın lmsa 
ıekll de Tnrk,e el yazıaıle 
(A Kalyoncu) olarak tica-
ret kanununun 42 inci mali. 
d~ıhıe ıore Balakeılr Ticaret 
Ye Sana yf Odaaınça. 29-6 939 
tarıhınde 1088 ıtcll ıayıaına 
kaytıledllcltfl illa oluaur 

Balıkesir ticırıt ve 
sanayi odııın~ın: 

Balıkeılr YlliJetl erkesi 
nla !ie malaalloılnde Çınar · 

h ıokafında (35) n••aralı 
haaecle oturan Türkiye cum
h•rlyett tabauıadan olup 
Bandırma cadtlHladekl (91) 
numaralı dükklaı ikamet 
ılbı ticari ittihaz ederek 
932 yılı•dan beri demircilik 
Hnettlo lıtııal ettlfl•I be. 
yan edea Emla oflu lımall 
Baıdemlrla un•aaı ticareti 
bu kere ( De1Dlrd l•mall 
Baıdemlr) ofarak ticaret ka · 
nunuaua42•cl maddHlne ı6re 
Balıkealr Ticaret Ye Saoayl 
Oclaaınca 19 6 939 tarllalnde 
1090 ılcll HJlllDa kaydedil· 
tllil illa eluaur. 

30 HAZIJtAN 1119 

Devlet Orman İşletmesi Dur
•unbey Revir Amirliğinden: 

Satıhk cam tomruiu: 
Devlet orman lıletmeıl Dursunbey Revir amJrltil•dea: 
l - · Dununbey DeYlet ermaa ııletaıeal lıtaayon de

poıunda ıatıfde meYcut (372) adet muadili (249) metre· 
mlklp (458) deılmetremlkip çam tomruiu açık arttırma 
ile aahhia çıkarılmııtır. 

2 - Tomrukların ayrıca baı keı•e payları meycut Ye 
kabukları ıoyulmuı olup hacim kabukıuz orta kutur &ze
rınden heHplaamııtır . 

3 - Tomruklara ald aatıı ıartnameal Bahkl'lir orman 
çe•lraıe müdDrlOğQnden Ye Durauabey re•lr im•rlfifndea 
tıtenebılır. 

Tomrukların muhammen bedeli 2818 ltra 88 kuruı 

tur . 
4 - lıteklllerln ylzcie 7 S muYaldıat pey aktHıle 

6·1 1939 perıembe ıtınl ıaat 15 tie DununbeJ re•lr lm· 
Jrllflae mGracıatları ilin oluaur. 

4-1-174 

Balıkesir Askeri Satın 
Alın<• Koınisyonundan: 
1 - Balıkeılr 

elan 33 ton aede Y•iı 
blrllklerlnla bir Hnehk lhtly•çları 

kapalı zarfla ekılltmer• konul· 
muıtur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 34650 liradır 
3 - MuYakı. at teminata 2391 lira 75 "uruıtur . 
4 - ihale 4 7 939 ıalı aıünti •aat 11 de Bahkeatr Kor 

Satın Alm• Komlıyonu blnG1ında yapılacakt11 . 
5 - Enaf ve ıartler her gün komlıyonda (lıtanb11 1 · 

da, Ankara M.M.V L V imı r ııtı Satın Atma Komlaron· 
larında ıörülebtltr. 

6 - Talıplerln belll belıeler Ye muYakkat teminatla · 
rını haYI tekUf mektuplarını ihale ıaatınden ea ıeç t.&r 
aaat evveline kadar komlıyona makbus mukabtlf tHltDI 
etmeleri IG:ıumu llln olunur. (Poıtada •akı ıectkmeler 

muteber fieflldır.) 

4-1 - 154 

Balıkesiı· Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 
1 - Bandırma blrltklerfotn ihtiyaçları olaa 9400 ktl0 

ıade J•iı kapa l ı zarfla ekıtltmeye konulmuıtur. 
2 - Tahmin eıUl@n bedeli 9870 liradır . 

3 - Muvakkat temlaah 740 llra 25 kuruıtur 
4 - lhalo 3 1 939 pazarteat ıünü ıaat 15 de Halık•· 

ılr Kor Satın Alma Komtıyonu blnHında yapılacaktır . 

s - Enaf Te ıartlar herıüa komlıyonda aörllebtltr· 
6 - Taltplertn beUt belaelerl Ye muYakkat temınatl• · 

rını haYl teklif mektuplarını tbale aaatlnden ea ı•Ç bit 
Hat evYelfne kadar kom lıyooa makbuz mulrablll te•IUll 
etmeleri lüzumu Hin olunur (Poıtada Yakı aectkmeler 
muteber deilldır ) 

4-1 - 155 

--------------~------------___________.,. 
Doğum ve Çocuk Bakım EtJi 
ve Köy Ebe Mektebi Mubayaa 

Komi•yonundan: 
Muhammen 
bede il: 
Lira 

2025 
1350 

570 
288 
690 
900 
760 
120 

Kr. 
OJ 
oo 

00 
oo 
00 
00 
00 
00 

Köy ebe 
Doiumevl mektebi: 

3JOO 
6000 

5400 
2200 

900 
500 

3600 
500 

2200 
9000 

300 
200 

1400 
400 

4000 
500 

Cıaıt: 

Yekünu 

tf 
5500 ktlo Koyuo ' 

ı 500J • Ekoıek 

5700 • 
2400 • 
2300 • 
900 • 

7600 )) 
ı roo • 

(btrlo'') 
sat 
1foiurl 
Ptrto~ 

Sad•1•I 
bl1 

T ...... 
... bl' 

Kuru•• 

~ 
ıbtff' 

Dofumeyl ile kiy ebe mektebinin l 939 yala ıb•I' 
olup yukarda ıöıterllea maddeler açık clutltıne ti• t ıO 

Jf. 1 ••• 
olunacaktır. Ekı!ltme, 6 · 7 - 939 perıombe ıu0 

d d v a ofumevtnde 7apılacaktır. 
1 

t 1 
latekltlerln m6nakaea sünlnden öace ıartuaoı• er t ı1 

._ -orac:•• 
mea Ye lttlrak etmek üsere dofumevlne u-

melerl tll11 olunur. 4-'/ 
--------~~--~~----~--~----------


