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Hatay ValisiAntakyada 
hararetle karşılandı. 
~übü SikmanıoarTe;iiödaki sıhitler abidesine 

çe1enk koynu vı bir nutu~ söyledi. 
Aalıara, ıg (A. A ) - Ha· j beı, oo dakik~ kadar lıtlra · 

t'Jıa ilk •allı! ŞGkrü S6k bit ettikten ıonra Aetak· 
-•11ıı6er dlo A.ntakyaya yaya hareket etmlttlr. 
•tr1nıt •• co11un tezahO ŞtıluG S6kmenı0er. lıken· 
rau. lrarıılaamııtar derun de Anta&ı,. arHında 
Şıuuı S&kmeaıOer lıken· Beylaa kaaaba11adald kırk 

dırua ıJe Antakya arHında birinci fırka ıehltlerl lbl· 

F
8.1laa kHabaaandal&I 41 acı .ıeıln• lı • bir çelenk koymuı 
L ır • ' ııhıtlerl lbld11lne 
Qlr •e ,ok beyecaal. bir nutuk çelenk koym•ı •e bir 
''-tuk ılylemlıtlr. ı6,lemlıtlr . 
't .\atakya, 11 ( A A ) _ Beylanda toplanan blnler-

tQI Hatay Vallıl ıaat 17.50 ce halk Hatay •allılata nat· 

~. PayaH mu•a .. llt eyle· kunu hararetle alkıılamıı •e 
lllatı •e orada heyetler •• yeni •alılerlnl b01lk heye

bıaterce Hatayla tarafından can içinde Antakyaya ufur· 
"''••imle karıılanmıtbr. Ye· lamıtlardu. 
1111 Hatay Vahıtae lıkeade· Sular karararlcen Antakya· 
t"a.ta da çok aıcak bir kar ya •aran yeni Hatay •allıl 

'''• d d h C •• merHlml yepılmııtır . ora • a co11un tı:aa Orat 
~ ''•t Açılıaha, Sabık Baı içinde karıılanmııtır. 

1 
°ıı.ıoloı,Albay ŞlluG Kanat Yarın akıam turizm ote · 
~ •ılrı Hatay mebuıları •e ltDde Şülnl S6kmenıO~r ıe· 
el '•llııa ricali bu lıartılama · 
S' hazar bulaamuıtur. Vali 
~-••ıler lıkenderunda 

refıne Antakya Beledtyeıl 

tarafından 18 ktııltk bir :d 

yafet •ertlecektlr. 

Ziraat Vekili 
Antalyada. 

Ziraat Vekili Muhlis Erkm~n 
Ankara, 19 (Huıuıl) -Va

kıflar ehle me1dana ıelen 
Kır 16z membalar1Ddakı ıu 
yu Antalya o•a11na indiren 
28 kilometre uauolutunda 
kı bn,ak Antalya kanahnı 
açmak Clzere Ziraat Vekili 
Muhlıı Erllmen Ue E•llaf 
Umum MOdOrü Fahri Ki 
per ve malvetlert erlcl•ı bu 
ıla ıaat 17,20 .de Antalya 
ya muva.allt etmlılerdır. 

Vekil, Vali, Parti, Halk 
e•l Baıkanı •e üyeleri ta
rafından karıılanmır Ak · 
ı•m BeledlJe babçulnde 
bir :alyaf et Yeril mittir. 

lnönü kampı 
Çalışmalarına 

bafladı. 

Samsun ve havalisin
de sellerin tahribatı 

1 ~hltara, 19 (Huıuıl) 
•&ıın r L "' tbakuı• kampı Ha 

1\ kurumu Batkaaı Şaluü 
, Oçalr tarafındaa bu ıiln 
Çtltı 

, •ıtır Baık•n •erdtll 
--~:~ltta kampın aldıi• lımln 
tetuı;u1a maküı taltt•I 1eaen 
~'lcı Şefe alt bulunmHın · 
lt t•refı kaydetmlı •e 

t~(c 
r,~ •ıu ıeaçlerfne mu•af 

ltet temenni etmlttlr. 

't:- -
l •rhan vapuru 
•tGnbula geldi. 
'ta, .. tılcara, 19 (A .A) - Al

"e ~hda lnıa edılmıı olen 
''1> bGılı Uptadekl Tarhan 
''l~ttı bu ıOn lataabula 

""''ıttr . 

Şeı;;; pC:Üsler 
• 

~'Çin abide. 
ııa1c, 1 tt, 1 ra, 9 ( l A ) - Bu 

"'•• •ta11bul Pollı Okulunda 
ı, ~I l•laıt1erl içi• merulm· 

~ ~~k!~~ııtır. 
0 •kova 

~1 ,6~akereleri. 
tı, ıg 

"ttlı, p (Radyo) - Ruı 
"1-. ı,1 rııaaııa mOzakerelerl
~, ,, d Itır ıafh.,. s•rdtil 
\\tf,tc ••let arHıada l:ttr 
,ı, ~lcdı için mGıall bir 
\. '•ırlandıfı ıl,lenl-
~lt,,,tl 
• . t h Komi11rl Melo 
L"•ı.~ "tlltere •e Franıa ta 
~ ,, ıı 
~ t,411c erı ılrllen teklif-
~ 1l-. Ilı •tmekle lttlıal 
~~ ' '4trıaalrerel•rln ya· 

' bıt•eıı ku•••tle 
•l•ır. 

-
Te~~ı ıı Haızıhda sular her tarafı kapladı. 40 

Kişinin boğulduğu söyleniyor. 

Samsundan bir görünüş 
Ankarıt,~19 (A.A.) -Sam- ı nazaran, Ayancıkta-ıeller~ 

ıun ha•allılnde yafaa yal- mühim tahribat yapmııtır. 
morlardan Ye· 
ıthrmalr, Kızılırmak •• 
Aptal ırmakları taımıı •e 
bası zararlar yapmııhr. 

Şimdiye kadar kadın er

Zlngal ıtrketl•e atd b6t6n 

memur e•lerl yılulmıt •e 

delro•ll hetlar1nı ıular ıtl

rülılemlıtlr . Zarar. ytls blo 

kek •e çocuk otmak 6zere lirada• fazla tahmin olun•yor. 
I~ ceHd buluamuıtur. 

lıtanbul, 19 - Samıun· 
dan blldırıldlilne 16re, tld

detU Y•lmurlar netıceılnde 

Son relen haberlere ı6re, 

St•ae ha•allılnde de ıeylip 

olmuı •e OJ kiti boiulmuı· 
tur 

Tekke, Hamzalı kö1lerJle ı====•=============== 

CIYarlarıDI aeller baamlf Ye 'nfZı·ı,·.z '-abı•ne-
btlyQk tahribat yapmııtır. .f j _ R 
SamıuD demlryolu, bazı • • J..r.. k(J " 

noktalarda bozulmuıtur. Hat- Sinin un go-
tla tamirine baılaadıfından rü-cmesi. 
Çarıamba treni ı1h1emt1e T 
cektlr. 

Ahaan m6temmlm '""al6. 
mata nazaran iki ll6y ara· 

11ada seller• kapılarak kırk 
.kiti boiulmuıtur- Maamaflh, 

Loadra, 19 (Rad~o) 

Kabin• buılo eaat 19 da 
Baı•ektl Çemberllynın riya · 

Htlnde toplanmııtır. G6rlı· 

melerde btlba11a Fıllıtln me-
bu buıuıta laenüz reıml ma- 11Jeal ıle Tokyo •e Soyyet 
ıamat ıelmemtıtlr . Seylip 
mıDtal&alarıDd• araıtarmalar 

1apıl•aktatlar . A.alaııltiılı•a 

Ruıya mOıakerelerl 

batııı olmuıtur. 

mevzu 

1n·gi1 iz - Leh 
müzakereleri 

İngiliz deniz aşırı müdaf alŞef ı ile leh er kam ~ar~iyasi 
ırasm~a görüşmelere başlandı. 

Ankara, 19 (A.A.) - Var· 
ıo••Y• 11tmı1 olan logllttı · 

renin denla aım müdafaa 
tef ı General lronılde bu ıOn 
Polonya erklnı harblyeılle 

ı&rüımelerine batlamııtır. 
Ankara, 19 (A.A. ) - Hıt 

lerlo Oanzlı de•let relıt te· 

ç.leceflne dair olan haberler• 

V arıo•ada ıallhlyettar m•· 

haftllde uydurma bir ıa 
1 bakıl· &ete bavadlıl nazari • 

maktadu. -
Maarif Sörası komis

yonlan ca.hsıyor. 
inşaat okulları muaddel proğra· 
mları ihtiyaçlara uygun göriJldü 

Ankara, l9 (A.A.) - Ma· 
arif ~uraeı ko_mı11onları bu 
ılla de çalıımalarana devam 
etmlılerdlr. 

1 - ilk öirettm komlı 
JODU: 

ilk tedrJu t müf ettlılerl 

de•am olunmuı, ana dili •• 

terimler meıel11lalD ıoGıa
kereıloe baılaaıoııtır-

8 - Plia koıo•ıyoau: 
b On · Tarklyede tabıılta u 1 

kü durumu •• aa• 111•••1• · 
oı:e· lerl haldnadakl rapor 

rinde çahıma lana• de••111 

General F ran
ko yakında Ro
ma)'O gelecek. 

General F ranko 
Ankara, 19(1.A.) - Gen• 
1 Fraokoaun yakında Re. 

:aya ıelacell lııaoer ••rll 
mektedır. 

- Hl 1 ••• 

/ngiliz 
tayareleri 
Fransada. 

farlı, 19 (Radyo) - MG 
teaddlt loıılts bombardıman 
tayar11ı Franıada uçuılar 
yapmıılardar Tayareler 61 
leye dof ru Parti Gzerl•dea 

ıeçıolılerdlr. 
tahmataameıl, ilkokul prol 
ramının prenıtpler Ye direk. 
tıfler k11mı ile Türkçe •• 
tarih deralerl müfredatı üze· 
rinde mQzakerelerde bulun 
muı, bir öfretmenll •e beı 
11nıfh köy okullarının idare 
•e tedriı tekolil Gzerlnde 
çalıımııtır . 

etmt ıttr . 

Yaş meyva ve Sebze 
ihracatı için tedbirler. 
~-

ı - Orta öjretlm komll
yonu: 

Yardımcı öjretmenler ta · 
llmatnameıl ve orta tedrl
Ht okullarında talebeye yep· 

tmlacak tahriri •az,feler 
bakkıadald talimatname ile 

olwuı ve karaı lar 

almııtır. 

3 Beden terbtyeıt ko· 
mlıyonu: 

J ımnaıttk ıenlıklerı tali· 
matoameal miizakerelerlne 
devam edllmlıtır. 

4 - Tekoık öfretlm ko 
mlıyonu: 

Teknik öğretim komlıyon · 

larında: 

a Ticaret okullarJDID mub 
telif aıatfların10 T6r kçe, ta 
rlh. yurt bllılıl, cebir, jeo

metrl, malbtlılıt, büroko· 
mentyal, ekonomi deralerl 
müfredat proframlar1 <ize· 

rinde çahıılmııtır . 

b İnıaat okullarının mu 
addel proframları tetkik 
edilerek bu ıünko ihtiyaç 
lara uygua o1dufu neticesi 
ne •arılmııhr. 

S - Dılekler komlı1onu: 

Muhtehf .. tllyet k61t0r 
mlleHeıelerlle bası zatların 
rapor •• dıleklerl tetkik 
edllmfı •• ılsılı komlnoala· 
ra •ertlmek Ozere Maarif 

' Şiir••• Umumi Klttpltfıne 
ıunulmuıtur. 

6 - Neplyat komtıyonu: 
Okul kitapları hakkında . 

kı talimatname maddelerinin 
tetktktne de•am edtlmtıtlr 

7 - YOkHk 6fret1Qa ko 
mlayonu : 

YGktık 61retlm ıayeal 

hakluaclakl mlıalauelere 

,.,._ r Ja iıtihıal yapan mın-
ı u~anaı ·u· 
takalar da faaliyete geçı ı. 

rllememeıl dolaylılle tlr6 · 
yen domatealer Gaerl•d• Ja
pılan etOdier, hiçbir mıata · 
kada ıbreç evaıfıaı hala 
domıtet 1etlttlrllmedlll•l 
16ıtermlttlr. 

ıı d bili lı· 
M~mlekeumrıd• a 

hhll"I 'bol bol karııladıktakn 
ıııt . 

IODra barice de eeDlf 
1 bilecek 

yuta ihracat yapı • 
b e y•· kadar mey•a v" ıe ı 

tlfttrılmektedfr 

Buna rafmen buıOne kd~ · 
tıııo •• dar meyva ve ıebze •• 

d 1 ıııakt• 
ne miht ıı. bı ı l fay a • 11 

•c ne de müıtc::blık ucu~c• 
bulım•· tedarık l mklnlarıD• 

maktadır. 
de ıoah 

Harice ihraç iti 
dud btr miktar• ınhtıar ıt-

111e111 · 
mıı •e hıç bir ıa111•D 

d mOH leket ıktiaadl1atan • 
ıtr olacak. bir yekOna balli 

olmamııtır . 
Komıu memleketlerlD J•t 

mey•• •e ıebze ıbracatın 
da elde ettikleri azim tf ade 

ler gözöoGnd• tutularak, bu 

me•zu etrafında uzun 6za · 
dıya tetktket yapılmııtlr. 

Fakat J'•pılaa tetkıkatıD 

dk netlceıl ayal lıllhHI nu•· 

taka11nda tbra' kabılı1e.tlaf 
bala ayol eYıafta ay•I claı 
mal bulunmadıfını 16ıter

allfUr. 

Halbuki yalnız Almanya· 
ya ltalyadan 44,5('0 Kanor· 

adaların 23 000 Helaadad•• 
18,500, BulıarıataDd•• 5950 
Macarlıtandao 2000 toa do· 
mateı ıbraç edılme"te Ye 

ıeD• hal1a dGnya plyuala· 
ranıo @D bQyilk pazarı olan 

loıtlterenln Co•eat ıardeo 
ıatıı plyaaa11aa 125 bin mtl. 

yon tle domatf'f ıalçatı al' · 

zetmektedır. 

Geoit mlkyHt• thraç im· 
klnı ı6rtılea ka•uo, taH 

Qz(im, portakal ııbt madde· 
lerlmlzde de aynı mGıktU · 
(erle kartılııılmııtır. 

Bir kaç aeaed•• beri chf 

plJaaalara esdOml• Ah••• · 
fa.,,fİt•reJ• yepılaa ,. .. . 

•• miktarları tUbartle a"cak 
trc.rObe mabl1et1nde tellk· 
ki edllm11I llzım s•I•• yaf 
m•Y•• •e aebse ihracından 
elde edilen aetfceler, e••eh 
(Sonu OçGocG Hyfada) Bundan b•tk• bazı lıtlh· 

1al aaıntakalar•nın ihraç , lı· 
kelelerlae uulrlıfı dola1ı•IJ· 
le bu mıotakalardan modern 

= 

yaııtalarla boıulmedaa mal 
ıevkl de mOmkOn olamamıı· 

tar· 
Btlfau aıemlekett• aalm 

mtktard• 1.rtıen •• fak at 
lalcblr ••••D lnJ•etleDdl-

lngiltere Kur-
may Başkanı. 

Loadra, 19 (Radyo) -
imparatorluk Genel Kurmay 
Baıkaoı tayare ile lnııltere
ala ıark ıabıllerlne hareket 
etmlıtlr. 



SAYPA. a J 

Dünya gazıtılerına gire son nziyıt: 

Japonyada iki noktai 
nazar çarpışıyor. 

&erlin - Bıma ile ittıtak lahut Sovyet Rusyayla mu-
lısımıt şıklanndan birini tercih edecek. 

• Atafılıt baYadl• « o be betda etıneıl, A mertk tara 
Sbhabem t latmlı bir Jae>on fından Almaoya1• 16tterıleD 
ı•uteılnden ahnmııtar U:aak 
Şarktaki ılJatl ••zlrdlue 
dair ~o me•ı6k maltlmah 
lhtl•a etmeal ı~ıbarlle t•Ja 
•• clıldrattlr Gazete diyor iri: 

crJapODJaDIB buıinlsl d6 
nya •aaıyetl•• uyabtlmek 
lçla takıp elleblleceft ıkı 

cereyaa •ar Japo• efkan 
umumlyeat•I• Itır luımı, 

Tokyo-Berlln- Roma aatlko 
aalnterln mlh•erlnla aılnu 1 
btr ittifak hail•• ıettrtlmeıt 
taraftandır. Ba talrdırcle 

••htemel dlt•a•lar So• 
1et Ruı1a tle laılllere ola · 
calrtar. 

Bu cereraaa 16re cltier 
bir her• oluna •• laııltere 
$anı Ker Şek ılruettne ta 
raftar ılrG•lrae Jeponya 
lnılltere ıle çupıımaluhr. 

Dıfer fıkır cereyanı ile 
claba matedtl•r. S. cere· 
yaa, Japo•yanıa bu kadu 
afır bir taahhiWe ıtrmeaıne 
aler~tardır Zıra Japonya 
bar haı• laalaDCle karada 
So•yet RuıJa •• Şanı Kay· 
Sak orllae•n•n helıayaıde 

thetade iM lo,alteto, F ran 
•• Amerika tle harp etmHI 
çok pahbhya 1111al olur. Bu 
llateel fılltr cere1anı Jıpo•-

1•••• ltltln dtlılıatlal So• 
ret Ruıyara çe•lr•HIDI lı 

Uyor •o Uulr Şarlna Bol 
t•Ytldettlrtlmeılae bir nlba 
yet Yermek ibare derhal 
So•r•t Raıyaya m•bHama 
lll• edll•••l•I tercih edl· 
yor. 

Blylece Çta kll. tlmet 
partlıl ıle Komlalıt partlal 
arHındald laafları sayıfla -
tmak •• Çın meaeleaının 
halllat çabuklarbrmalı m6-
mkln olacalı kanaatlnde
tl•rler. 

' 
ŞurHı ıayaaı dıklıattlr kı 

iki aoktal nazar da, Amerl 

muamele1• maı us kalmHı 
demek olacalı•ı bıltyorlar 

Şö1le ki, Asnerllıa Alman 
yanın Bobemyayı t11al et• 
meal dolayıııle ceza olmak 
Ozere Amerlk•J• ıtren Al
man mallarına yüsde 25 
ıOmrlik lı,oyd•, Jıponyanın 

Çtnde yaptıiı harbe ntbayet 
vermek ıç ı n J e pODY•J• da 
ayni uıulün tatbık edtlmut 
muhtemeldir. 

Amerlka dala• ılmdtde• 
Alman ale1htarhlı bir ılya. 
Hl takti.la• bailamıt ltulu
DUJ oa Jı po11 ya kendiı\ ta 
rafından idare e.ltleD trarruı 
hareketin• kart• ela Amerl· 
kaaıa aynı alakayı 16ıter 

meıtnd•n endfte edtJor. 
Amertka a yaaı « mGna 

1eltah barlclye eac6•ent ı 
ne aratdılea rakamlara ıl 
re Jıponya harp mafzemeıt 
olarak memlekete ithal et 
Ufl malla11n mllhlm bır kıa 
mıoı, Amerlkadan almakta 
dır. 

Japonların ithal etti il ka · 
myonetlerln ylzde 91 ı pi· 
le demlrlala yilzlie 41 ı, ba· 
kıra• ylzde 93 1 parça de. 
mirin ytlzde 6'.J ı ıazolınt• 
ylzde yOzn makine •• m.
t6rlerl• yOade 48 1 Ame 
rlkkdaa ıelmektedlr. 

El•r Amerika parça de
mire, celtje, petrole ambar· 
ıo koyup JapouyaJa 160-
dermaaH yahut Japonyadan 
Amertkaya glrecek ipek 
mallara afif ıGmrGk tar 
hedarH Japonyanın harp 
makaalamaaı bundan mi· 
hl• sarar 16rOr. 

Japoaya kendi lpefl lçla 
batka mahreç bulmakta ılç. 
lok çekeceil ıtbı , muhtaç 
olduiu harp malaemeatat de 
- Avrupalalar k udi ılllk· 
laomalan için kullaDmaJıp 
- JapooJ•J• •erecek ol 

u lar onua için petln para
yı b•lamıraeaktır. 

kan liderlerinin Jıpon aley 
htarı ı6alerl kale almıyor· 
lar. Keaa Amerika filosu: 
au• Olryanaı dental•• ıeç· 
... ı.ı bir ltllf MJıyorlar. 

Jıpon1a1ı tktncl derece· 
de harp malzemHI temin 

' eden memleket de ( btlbu Amertkae •••l1etl•e kar· 
t• Japoalaraa 16ıterdlil bu 
lrapıtaıa ık umumlrede Ja 
poa halkıaın alhalncla yer 
leım•ı elan ıu kanaaUea 
ileri ı•ll1er:Japoaıara ı6re 
AmerlkaDıD loklltere •e 
Fraaaa yanında japonyaya 
mordan okumHı bır dtlaya · 
harbinde Garbi OkJaDult• 
ki A•erllıan fılolanaıa ma 
h•olma11 demektir 

J.tpoalar bunun bö,le ol , 
acaiına 16zde y&z emin bu 
luauyorlar. 

Amarlka. Japo ·ya içlı bir 
ıısııe delil 111? • 

Loadrada latlttr eden 
« Uaak Şark .. ,.,,, rasete 
ıl• ayni menuı dıler bir 
saylyeden temaı elierek 
bu ıüakü Japonra ile Ame
rikanın •••l1et1al 161lece 
aalahror: 

«Jıponyaaıa Ya&lyettnl 
mlclrlk de•let adamları Ja• 
pODJ&DID Af•aDJA Yo lta)Ja 
il• ilahı ,.ıuadaD •l••H· 

aa Kanada dabU olmak 
Gaere) Brttaaya l•parator· 
luiudur. • 

Japonya btlha11a lnklitero 
paaarlaraaa ıattıfı malların· 

dan d:r ki harp malzeme· 
ılal ıatın almak lçın ecD•· 
bt kamblyoıu tedarik ede· 
bllmaktedlr 

llmaDya ile ltalya araıı· 
ada ıon yapılan anlaıa>a· 
lar hakkında çıkan rl••J•t· 
lerl tekılben ltal1aaca Ge· 
oroal DıtalJa ıayanı d k 
kat bir baYadlı •eriyor: 

«Son aolaımalarıa 180.000 
A.lma• aıkartnla ltalyaya 
ıelerek Alplarda Ye Arna 
•utlukta me•al alacalı 
70 000 ltalyan atkertnıade 
Lıbraya ae•k olunıcaiı yo 
lundakl ha •adfıler dofru de
ııldır . 

Bu ııbı aıker mOlaadele · 
ıl haklnnda heniz bir ka
rar •ertlmıı deilldlr. Fakat 
aamanı ıelınce Ren budu 
daada ltalyan Hkerlerlnln 
•• ,....... ...... siya ti• ••• 

•• ' ' • • 7 ·: , : :. • • • ~"' 

' 1 - S E H· I R H A B E R L E R i 
Vali Muavini 
bu giJn 
ayrılıyor. 

lzmlr Va il Mua Ylnlf ltne 
ta1ın edilen V alı Mua •lal 
Emin Karıt yeni ••zlfeılno 
baılamak O:ıere bu ıOn teh· 
rtmtzdea ayralacaktır. 

Beı a1 kadar önce Adana 
Vali Mua •lnltftndea aalden 
relen Emin Karıt kendııını 

berkeıe HTdlrmtı, mulaHln 
Hmpatlılnl kazanmıı ele · 
jerlf bir ıdareclmlzdı. 

ltHmi yaalfHI dolarlıtle 
lrenclderlle t••H edea hal · 
ka, köyllye, lııltln it ıalatp 
l ... rlne laer tirli ıubuleU 
ıiıtoren Emin Kırıtın arrıl 

ma 11 BahkHlr itin btr zlyaf· 
clır . Daha m6htm bir •lll· 
rete tayla edtlmeelnl yerin 
.le ltlr torf t olarak addedl· 
yor •• kendtılne reni •a · 
sıfolertade de muyaffakıyet 
lor cldıyoruz 

Ekmek · fiatla
rında tenzilat. 

Yeni buiday mahıulOnOa 
ttl1aıaya çıkarıldaiaadaD 
buiclay fıatlaraada bır harla 
dGt&kltlk aözo çarpmakta 
liar. 

Bu tıt ••zan ltlba ra alan · 
BeledlJ•, ekmeklerin ıatıl 
makta oldulu ftatlardaa da 
ha ucua mal oleeaiı oeU· 
•HID• Yarmııbr. 

Dile toplana• Belediye 
mecltıl tebrlmlzde aatalmak· 
ta olan e~meklerde 20 ıer 
para tenzallt yaparak a 'i· 
kadarlar• bllciırmtttlr . 

Bu ıancien itibaren birin 
el ne•t ekmek 9, lklDCI ne 
•I ell•ek 8 •• fnocala da 
12 lıuruıa ıahlacakbr. Btr · 
de bunlardaa ayrı 225 ıram 
lık ye 55 randmanlı undan 
yapılacak francala da 100 
paraya Yertlecekttr 

kla dabtl ı ndedlr 

Almanyanın lnıiltereyi 
göruşü 

Almanyaoın reımi ıaute· 

ıı « Voli.iter B~oba hter » 
Uzak Şuktalıl bidı 1Eler 

dolaytılle loııltueyl aı•i•· 
layarak tU ıatırluı ••ıret 
molatedlr: 

« Za •allı lasıltere ailanı! 
Za•alh 1.ııli•l•r! Uzak Şa · 

rkta dlttllrlerl zeltl nzlyet 

dola1tıtle hGk6metlerlDe te · 
tekklr etıtnler . 

Bir zamanlar barlctekl 
laıdızlerln ardında koca· 

maa mücehhez btr • loithz 
kuv•ett bulunuyordu . 

Bu ıüo tarkl Aıyada lo
gılız aılaaının teladtdıoe 16· 
lürorlar. 

ÇankO <' bir aalao ki, bir • 
ayafı Ş!mel dentzlnde ~lr 

•Y•lı Karadentzde bir aya 
iı GRrp duYarında d6rdln
-cGıO Cebellttarıktadır 

Dır Hlan 111 Uuk Şarkta 
kuyrutunu 01•atmaktan 
baıka bırıey 1apamıyor. 

l6yle karlp btr mah1ük 
biç bir tef yapamaz. Kır · 
lru u,andnamaz Yeni doı 
tlar ka•a•••aa.• 

Orta okullarda biyo
loji dersi kalkıyor. 

Akıamki apor 
toplantıaı çolı 
hararetli geçti. 

llh me/ı:tep kıtapları da tek bir 
cilt halinde toplanacak. 

Akıam Halke•lode hüt6D 

ıporc:uların •• b61ıe h•1•· 
ttal• et. lıtıraldlo pael btr 
toplanta yapıl•ııtır . 

Maarıf V ektlllfl yeal deH 
yıh llretmen okul ıbtı,acı 
nı ıtdermek lzero tedbirler 
alırkea, tedrlıat •e talebe 
•aalyetlerl etrafı•da da yont 
kararlar •ermektedir. 

Ltaelerla Hklzlact ııaıfla 

nada ok•tulmakta olaa bl 
yolojl denlarl ba 11•ıflardan 
alınarak llıenıa •lfredat 
projramına konacak ye ay. 
nı hM felHfe derılerl lçla 
de ,eni bir protram bazır
laaacaktar 

Lıaaa tedrlaah 1Dlfredat 
proıramı •• kitap YaatyeU 
de tedkık e4tlmektedır. Lt 
ıan teclrıaatıaıa tek kitapla 
•e bar metoclla 1apılmuı 

hue-.aunlia tedkakler icra edıl 
mııUr. 

loııllzee tedrtıatı tek acı-

Mü.thif 
aıcaklar. 

Şehrimizde bir kaç ıOn· 
ti•• bert ııddetlt ııcaklar hO 

k6m ılrmelr.tetlar. 
Btlba11a cl6a mevıımtn •• 

11cak ıGolerındea birini r•
ıadık. 

Ha•• bunaltıcı b~r tekıl
deydt. Okadar ki hararet 
dereceel 38 buçuia kadar 
yCiluelmltllr. 

Sıcaklar dolayııllo bua 
aarflyatı da artmıthr. Fakat 
buna mukabıl alatayacı karıı· 
hracak derecede pay .. a1a 
buz çakarılmatlıiı ı•bl flat 
da ylkaokttr . 

lua meMleıl 1aluadaa 
me11al oluama11 icap .. eden 
bar •azayet ıötter'•ektetlır. 

Zeytin 
rekolte•i. 

'•tıbaal mıatakalarıadan 
alına• malQmat ba aeae 
ze1tıa rekohealDt• f aala ol• 1 
catını ıleter••ktedlr. Bazı 1 
mıntakalerda fazlalık ı•ç•• 
aeneye nazaran y&zde kuk 
tahmin edtlmektedır 

• 
Ze1tlnyai •• ıabun fıat· 

lan deiltm•mtı •e 11tıılar 
nor111al t•kllde clet'am etmtı-
ttr. 

Bir ha~aret divasmı 
~ün ~ı bakıldı 

On g6n 6nce M61ılf at, 
Halime •e Emine lımındekt 
kadınların mahallelertode 
oturan Şahıoe fena ı6zler 

aarf etttil •• hakaret ettıjt 
ıddlaalle mahkemeye •e· 
rtlmıılerdlr. 

Dan ıulh cezada bunların 
ıkıocl durutmHı 1apıldı . Ça. 
imlan mlldafaa ıahıtlerl 
dıalendt. Bundan Halime, 
MOklf at Ye EmlDe de ikin· 
et btr lıUda ile Şablntn ken
dılerlne hakaret ettıilnl ile · 
rlJ• ıürerek mukahıl da•a 
açmıılard1r Ve ıaıtordıklerl 
müdafaa tahttlerlnln dinlen. 
meet için mahkeme 2 bırln· 

el t•trl•• bırakılmaıtar . 

tap Ye tek metodla Yeril 
mektedır Franıızca •e Al 

manca için de tek kitap •ft 
cude ıettrmek Ya tek metod 

ılıte•l teıblt etmek lzere 
Ankarada franıızca •• Al 

manca mualUmlerladea mü
rekkep birer komlıyoa top 

laearak bualara . ald eeerlerf 
teeblt etmlıUr. Eserler battl· 

mak üzere De•let Matbaa• 
11na ıönderllmlttlr. 

v ekllet talebeyi aılecleo 

ıonra okul atelyelerlnde •e 
eerbeıt olarak hayatlarını 

kHaaabllmelerl için tedrt 
.. tın ötleye kadar yapılma 
ıını dGıOnmel&tedır ilk ted 
rlıat talebeleri 
bir tekil teıbtt 

tll" 

OKULLAR: ' 

için ayra 
e.ıltl•lt· 

lonyı köy ıha maktıhi. 
Bar 1d leyli •lduktan ıon

ra Oç yal •~cburl laızm"t ' 
yapmak •• yal•ız lr.6JlHde 
ıaaat icra etmek lzere lc6y 
ebeli 1etııttrea mektebtmlze , 
bu yd 3U talebe alınacaktır. 
Şartlara tu•lard1r 

1 - T6rklye <:umhurtyetl 
taba11adan olmak . 

2 - lıh tabıaltat bltlrmlt 
••1• • derece taJaııl ılrmOt 
olmak 

3 - Yatı 18 den atalı 
•• 35 den yukarı olmamak 
· 4 - EYl••••••ı ol•ak 
tart cieiıl.&tr. E•ll ••Ja clul 
o lmakla beralııer (2 - 10) 1•· 
ııı. a kadar çocukları olanlar 
dalat çoc11klarıaı11 bor t•Ui 

V alimlatn ba .. anhfında 
toplanan konıHde bir çok 
ıporca ıençler ılz alarak, 
bu cllakl aporun durıualÜ· 
juadaD Ye ne ıuretle hı• 
yertlorek tlerllemeııl• eakt. 
Bırltk, Giç •• Yuul kalts>· 
lertoln yentdeD açılap ıbr• 
edılmOll etrafında laararetlt 
ılıler ı6tlemıılercltr . 

Vali;..,. Recai Gllrelt, eı· 
ki ku.uplarlD 1enldu açıl 
maıına Beden T erblyHI ka 
nunlarıaan - Aa:ılanaıa as 
olma11adan dolayı - açıl · 
malar.na lmkln olmadı · 
tını Ye Telaıpor kultbeaJeo 
batlıı• btr kul6p daha a9'· 
ınaııaı " Barlaktn tlofae•~ 
kuYYethltit lt6tüo aftldıkl• 
izah et•ıılertlır 

Geaıçler, fıkhlerlnt da ... 
açak ı6ylemek •• daha 111 

dCitünmeler& için T ekapor 
ku&ôb6aln ı•nel bir toplao· 
h yapma11aı •• orada •• 
rılecek karara 16re bu 140· 
kil ıporumuaa iyi btr lıttk•' 
met ••rllecelltt,, 

Bu toplantı temmua oılte 
yettatle tekrar ••llmlzln rf 
1a111U•cle toplanacaklar 

Gelenler, gidenler: 
Mebuılarımızd•• Hıh•11 

Şeremetll dOnk6 trenle I• 
tan bula ıltmlttlr . -Neşriyat: 

Vın 
V antla bu lılm altı•d' 

haftada Oç 1Gnde .. lr çık• 
cak olan bir ıazete n~ır10' 
batlaomıttır 

Yani ulcadaıımıza us0
' 

6m0rler dileriz 

balumı temin ecldecellne 
dılr bır taahb6taame ı•tl 

rtrleu• kabul edılırlu Ço 
culdar ••ktebe ıel•ez. 

5 - lıteklılerla haziran 
/ 
---------~ 

baıandan atuıtoı J 5 ıtae den ahnmıt •• aabıtac• ı:. . 
kadar doirudan doiıufa dık edı lmtı hOınlhal" •• 
•ekte• m6dlrlliloe mira· lııa11. ' 
caat etmeler• •• d•lelrçele G - 4,5X6 Boy119 d• 
rlle bırUkte •taiıdakt •esi· tane fotolraf. 
kaları eluıkılz olarak 160· TaabbGt ıen~dı öro•l'=bl· 
dermeleri llzamdır. Konya k61 ebeal ••kt• .. 

..J ,,. 
A - Nilfuı bthlyet cOz oe alınarak tahıtl e•lP ,, .. 

daaın Hlı. aae olduiumda Sıbat .- 1., 

8 - ilk mektep ıahadet . ttmal Mua•eaet Vekil•"~, . 
aamealnln Hlı •eya bu de- yahut ••il Ye kay••"•" ... ,.,. 
rece tahıll 16rdljilaC1 lıbat nn tayin edecei• k61let ,a· 
edea fotofraflı •e taıclıkll takaaıada Oç ,,ı btzotel bOI 
Yetlka mele Ye bu hlz••tl Is• cllP 

C - Tahıtllne •e ileride etmedlilm .,91a kabul :.ıw 
blzm•t ıör•ealoe enıel ola de muayyen moddetl 1tlal 
cak btr butal,lı o 'madıfıoa •• ., 
dair •ili.yet hastanelerinden metlen bırakhi•• ektt·P''111 

1 h b tebepler dıtında 111 ~·"' 
a ınmıı eyetı 11 biye raporu daimi olarak çıkt•i'lll ta•'' 

O - Ôrnefı •• bu illa 1 '-d ·de t• rı dalım ta" lr k O•''' 
ıonunda yazıldıiı ıektlde maarafa kaııhfı oh11• bul ~ 
kefilli Ye noterlikte• taldtk IOO lira •ermell k• 
l& bir aoter ıenedt . 

E - Çocuklara (2 - 10) taahbGt eylerllD· dr••ı: 
Sarıh ıkametılb • bOfl' 

1aıına kadar olan dul k.a · •• ..., 
dıoların tahııl m6ddetJnce Yukarada adre• JO .,... 
çocuklarının anne, kız kar- yett yazalı olan · · . ıbıo'' 

taabbn.t ıeuedl • 11
' 

1 
.. bll' det: teyze, hala gibi yakın u k .... 

makbuzun 6deollle ıırı1' 
akraba11 tarafından balnla. ld ıu ıOO 1,ıl catına dair taahhltoame rt1et1ode o u o••" l 
(e•lt •e çeculdu kadınlar kendlı&yle bırUkt• .., ot•••''1 

için tahaıl mtlddetlnce ço · kef ıl ye 1110ıterek 111 
,,,,,. 

1 ı~ef'' ,t 
caklarıDa bakac•lına dair borçlu 11faUJ • 'idtl 
kocaaını• taalabütnameıt . ) Kefali• 

F - K61 thtt1•r he1ettn-
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Çin-J apen harbinin iki seHllk pllnçosı: 

Harp iki tarafa 
neye mal oldu? 

Lı Solra 
Tokyodan yazılı1or 

«Çın harbi Gç6nc6 teneye 
baıta. Eekt Pekin ıehrlnln 
d••arlarının haricinde . pat
laran tik ılllbla öyle bir 
barp açıldı kt bu harp ne 
••ticeye Yaracak, bu ba rln 
bile benOz belit detti. 

Tok yonun bOtOn eYlerla -
ele Japoa bayrakları clalıa · 
la1111or. Çın harbinin yıl d6 
lll•i, J•poeyada ıalul mah· 
t\lıatyetı, •• •atanpenerllk 
teıablrlırlne ftrMt Yeriyor. 
4tV ataadaıtar ytr•I para 
._,.,.. tayare ıataa alalım. 

lrkelaler ıar•p ıçmeıln, ka
dıalar ılılenme11a de IJ•ra · 
1-t1aı haıp HrmayellaeYer · 
ıı-aerl» D.,, laeldtyorlar · 
tıa berblata yıl dlaAmO 

lh-.ıa.aa illa edllty•. ÔI· 
ı. •aku bltla dlcUUderı it· 
llrırık: Çıatlı carpııan Ja 
ha aekerJertaıa çekmekte 
•lchılu ıOçlGlder talulıı 
•clthnek açan bır dakika ıl · 
lt,t eclau,er. 

Caa lıarbl 'lçlncG 1ala ita· 
ltrkea, Japonya lktııadlya · 
:ltııa •• mally11latn clızıın · 
•rhaı 11ln tutuyor. Fakat 
~alt mlaayelia pek az bel 
ı. 

el Ja»•• itaakaııa Hkl mi · 
•re, «Bu •••ly•tt• •• ka -

:•r de•am ıcleblllrıa belli 
•IU» dı1ır. 
liarlaın ı6zle ılrGlea &il · 

~•tlerı ıualardu: Bu HD• 
1•tlarda J 937 ye nazaran 
)'ıde 95 nıı'9ıttnde bir art11 
'''dır. Çok lGsumlu olmı 
~ tacaret •tJa• artık &t · 
•l •dtlmıyor . Verıtler tok 

''t11a 1 f •ıtır. mapratorluiu• 
~'•h1et1 kontrol etmek için 
t '""•un Hf er .. erhk icapla · 

'"' ı&re teımllı 
8 

f •ııa J•poa tıctlerl, .. 

)''
1 lcanaaa ılre kaydedıh. 

•r 
"1.ı' •• buıuel vesıfelerde 
1-._ '••ılıyor. J•ponyada bu 
ti ' 11 ecoıbtlertn f aaltyetlı · 
- hlcıadan takip ıdılı,or. 
.a_""I ••kamlar, J•poo1• · 
~ l..,p nıalzemeal, ~lmento, 
-. : •• madealerle iptidai 
~-~. clelerın bealz ne kadar 
ı, .. 1'11•ı ıö1Jemt1erlar. Söz. 
J,h•r, ecnebi •Gıahltler, 
~,, .. •Janın lkt11adl ku••etlal 
"'talal tahmin ederler. Ja -
ı_, '' b1;1ndaa endlt• eUık-

J lça._ ıöylemı1orlar. 
,,t ~raca• nıaltye aazırı, thtl· 
"•te'lcaldarın çok oldufunu 
~,L 

1
10r. Bazı ha•adlılere 

~· ., lıt 1) •a, ihtiyatlar azalmıı 
J,~ •ter bacı havadııler 
'ıı, • h•rp 1ana yllaln Çın 
'cl,~'P•l•cak ılpartılerl ıf e 
"" b~•cefını bıldtrlyor . Fa · 
)it \611 bu haberler tı-

'dıt 
C) llı l t defıldır . 

lt,,t~'~•d•kı lnıaahn f aa· 

'"'' "' bakılacak oluraa, 
"c1-~ •ılert11 tamamen alrıl 
l,~, cau Zanaeder. Fakat 

'dıı1t C1d•1tı lnıa tılerl tedkık ~ ., 
tc, '•ılaız olduiu ko 

ler aı kerl aef arlerden fazla 
adama •e paraya malolmuı · 
tur. Bu harp, Jepooyanın 

ıırtıtıil harplerle en paba
hııdır. 

J•pon1a Çin har9'fnı tim 
diye kadar 20 mtlyar yea 
harcamııhr. Bu para cihan 
harbine alt rakamlara alı · 

betle aadır Fakat Ja.oaya 
ı,ın bihlk maerafhr 

1894 - l 895 ılk Çın -
Japo• harbinde Japonlar 
200 milyon yen barcamıı · 

lardı Ruı - J•pon harbi 
IH J.poayayı 1 milyar 720 
mtlyoa r••• mal olmuıtur. 

Çıa - J apo• harbinde 
J.ponlarıa •••d•il in••• &a· 

yıatı IH, reeml tılthilertle• 

kinci•• çok ilıtladıdır . lua· 
dan çeyrek aıar •••el ya•ı
lan k•ı - J.poa .. aıbande 
olduiu ı•bl, Jıı1poalar ıımtll · 
4e •ereıklerı aayıata ate bir 
lıtatııttk neıretmlyerlar. 

Vakit •akıt Ja•a• uyla 
tJna ald teblıfJer ntıredtlml 
yor deill, fakat bu tebhi
lerclekt rakamlar hakiki ra · 
lıamlartlan • kadar •ı•lı 
dır ki, onua için Japon teb· 
llilerl bı~ bir saman cıddt 
ye alınmıyor. 

Japea ortluıihları, alıaa 

ıonuna kadar Çınde Japon 
kıtaları•ın, a11l Japon top
raklaranıa iki b•çuk adılı 

bir arazi ı11al ettıklulnt bll
dlulı . Japonlar, Çinde do 
kus •tllreu tamamın ı11al 
etmtıler, alh taa11tnl de 
l&oatrollarJ altıaa almıı ıtbı 
16rlnGyorlar. 

Maaçako da dalall olmak 
Ozere J•poalaraa Çtnde an 
cak iki mıl7on a1kerl •ar 
dır. Maa~uko aıkerlerlaıa 

mllııea,mel oldutu, dtierle 
rlata l1e lktnct derecfl kıy

meti haiz oldutu, fak•t en 
mlkımmıl Japen fırkaları 

nıD So•1etle~• karıı muhte
mel bar harp tçt• ılatı1ıtta 
buluadulu ılyleatyor . 

hı1 ıenelık Çın Japon 
harbıacle .j •e,a 5 mUJon 
Çıalt telef olmuıH, 60 mı) 
1on' Ç&nh de yeuız yuıhua 
bir halde kalmııbr . Halbuki 
Japonlar, ancak 500 ~eya 
600 bin r.a7lat •ermtıl•r 

dır . 

Japonya bütOa Çıa ıah&l 
lertnı abiaka ıtmıı, ıayel• 
rlnln çolunu elde etaııtlr . 
Eo mabtu dar Çın toprakla· 
rıaı, demtr1ollarıaı kootrul 
altıada bul•n4urmaktaclır. 

Japonları• Çın• karı• ıu 

16tlrmea bir t.a •• lıtGall-

16 •artlar. Japonlar tayare 
lerl H yeatnde Çı nltler1n •• • 

rııttf 1 çete harbini ıtttlkcı 
azaltmaktedır. Fakat buna 

rat••• tiri milyonu muota· 
zam, Itır milyonu 1•1rl mun-
tasam muuzam bir cephe 
orduıuaun karıııı•da aafer 
kazaaamıyerlar. 

Maamafah btr çok ,,aban 
cı aık ... ı ıabı.ıann ftlsrla• 
aöre, aıkerl hareketlerin 

TORK 
1 FRANSIZ 
;TiCARETi 
• «Pra•da» •e •lz•Htla» 
ıazıtelertnln S te•muz ta· 
rtblt nüıhalarıada «Türk ~ 
Fra11111z tfcereU• baıhiı al · 
hada •eıredılen bir haber 
de, hır tld memleket ara 
eındakl ticari mıa .. ıbetle 
rln dDseltılmetl meMletl bu· 
ıuıunda mOukerelerde bu 
lunmak Clzere bir Türk Uc.· 
caret heyetinin franıaya 

hareket ettlll •• ıon 11ne 
ler sarf•ncla f ranta ile Tlr
ktye ara11ndakı iaartcl Uca 
retta bı11edılır derecede dOt 
•it b•\ua4lup btldıralmek . 
tedır. 

Mezl&6r ••aetelerta JIH 
aynı nlılaalarıMa •Alma• 
yaaıa lllıllcu pllnlarına 

karıı bir •Tlrk ıaaet .. ının 
neırlyall» it•ıhiı altıaecla •• 
ttıar eden dller bır haber 
de tlJle clentlmektedlr. 

- Son zamanlarda Al· 
m•D matbuata TGrklye alıy· 
hinde ı•ddetll neırtyatta ba 
luomaktadır Alman ı•••le
lerı bllhHıa, 161• TGrld· 
yenin Arap •••leketlertal 
kendi 1Mktml1etla• tlbl ini. 
mak yolunda ıarretler ıar. 
fettıfl hakkında ıaylalar , 
yapmaktaclırlar. Tlıll ıase

telertDden «Ta11» bu meMle 
ye temaı ederek, bu ı•bl 

haberleri aacak teceaa6D 
eden ıazete muhurtrlerlnla 
neıredecetıaı yazmaktadır 

MezkCtr ıazeteoln fıkrtnce 

Alman matbuatı Araplarla 
Tirklye araıına dlımaaMr 
ıoknıala çalıtmaktadır 
«Tan• •azet .. ı , ellode Al 
•••1anıa hakll&I pllnlarını 

f &feden bir Yetllranıa bala•· 
dulunu btldırmekte . •• bu 
••• kadaa bir parça1ı mlHI 
ıetlrmektedır. Veılkadaa ık · 
ttbaı edllıa bu parçada, 
Almanyaaıa Tlrldyıyl lıtlll 

l~I• Balkaaları •• hılalaere 
Arap memleketlerini lıttll 
iti• de Tlrklyeyl ltırer pllt 
ıtiarm hallae ıokmık lıtetlı
il lıaret edtlmektedlr . • Mes 
l&6r gazete, menuubalH Ye· 
ıtkayı buada• daha •ki ... 
ae mukaddem •eırctmık 
l•klaına malıla buluadufu 
haldı, 11rf TOrk -- Alman 
m6na1ebatını bozmak lıtı · 
medtflnden neıre\medtil•I 
yasmalrta •• netice ola 
ralr da, mevzaubahı •ettire· ı 
••• IM'trl yine Alaıanyanın 

keadl menafU•e urıun dit · 
mlyeeeilnden, TGrk ı•ıete · 

lerlal h•au ne,retmelr mtc· 
b•rlyetlnde bır•kma•aları 
P1 Alma• ••aetelerhıe ta•· 
ılyı etmekt@dlr. 

20 Sene ıçinde lavıçre 20 
cumhurrei•i değıştirdi. 

Yerlerini ın fazlı mu haf aza ~den deılet reisleri 
krallarla im,ıratarlardır. 

«Cihan barbtnde11 beri A•·/ ıında harpten ıonra en çoc 
rupa lutaı .ada bir. ,ok de rerlerfade kalan devlet relıleri 
i•ı•khkler oldu Bazı hüka 
metlerin tekilleri, bazı dev 
letlerla reıılerl deilttl Umu 
ml harpten bert baaıı de•· 
letlerın relılerl def ıımlt •e 
ya de•letla batında kalaıı ı

hr lıte aııiıdakt Hhrlarda 
bunlara ce•ap •ertlmrl• ça 
lıtı lmı ıtu: 

lnıçre 20 Ha• içinde 20 
tane cumburrelıl defııurmıı 
tir. Buna mukabtl, Fraaaa 
da ıoD defa olarak Al bert 
Lebranuo devlet relıllllae 

tekrar 1eçllmeatyl11 7lrmı 

aanedenberl Franta dı•letı, 

altıncı cumburrelılat mubafa 
za etmıı oldu. 

A nupa d-.Yletlerlntn ba 

bsbaıından oımoı. yetım kal 
mıı B6tüo Çıade enız berk· 
ıız kalantarla 5000 doktor, 
tiOOO ı6tatne m•11ul olmak· 
tadır Çıade lllçıızlık •e 
bakınutzhk y6z6nden 6len 
Hkerlerlq ıay111 bir mılyon

dan fazladır. Bir mıl,ondan 
faala da ılYll 6l•Gtt6r. 

Bundaa baıka. Çıa yar 
dım ten•lılerınta l'•Phl• 
tahmine s-1-e dll•r tiri mit 
yoa Çıalı tle açlıktan 6lmGt 
.Sarı aehrlD taımaıı 7DaO• 

imparatorlarla krallardar. 
Bunlar altı taaıdlr. Hollan· 
da kralfç11t Vılbelmla 6 
Er 161 1898 dea bert Hollan· 
danın, 69ünc6 Vıktor Ama 
a6el Z9 temmuz 1900 den· 
ber• ltalyaoıa ı Jedl•cl Ha
akon 22 bazlran 1906 dan· 
beri Noneçtn baııada bu 
lunmak.tadarlar. l1Yeç 8 kl 
nune•Y•l 1907 den bert kral 
be1ı11cı Güıta•, Danfmarka 
yı 14 may11 1912 denberl, 
kral onuncu Krııtlaa, Bul 
ıulıtan 5 Teırtne••el 1918 
denberl Borla tdare etmııe k 
tedlr. Belçika da kral, 1934 
de kadar Albert ı dı O za 
1aaaclaaberl lçOncü .Leopold 
dür . 

Romanyaa •e Yuıoılav 
yada: Romanya krala Per 
dıaaat 6ld6ktea ıonra bQ· 
y6k otlu Karol deftl, toru 
nu Mtıel kral oldu. ~arol 
1930 da ofluaun 7erln• seç 
ti. Oflu Mııel aoara ıt.ıael 
defa olarak tahta çıllırmıt 

olacaktır. 

l'uso•'••1ada umumi 

\a ~ 16rGIGr Japonyada 
~.' ,,, t 
l"'de ' ••rdm Japonya. 
\t· ~ı~''P etmekle bera
~ -•Ilı IGn SoYyetlerla da· 

i>aılıea .. fhalan artık btt· 
mııtır. Çinin muvaff aklyetlt 

• 1 
bir harp için llzım olan ı 

den bofulmuf, aalsıo h .. 
tallklardan .teltf olmuıtur. 

bupte Alekaeadr bGk4met 
aaıbl tdı Rumen talata ıon 
radaa çıktı . lkınct P•er 1918 
deaberı memleketin lçGacG 
lcralulır . 

'l \l Qa •• dahı pahalıya 
,__ 'blleetk bir ıbttllfı 
~' l&tdea uzak tutma-

~· 
~rbı, Japen'a,. ili· 

orduJu tekrar h•zırlıyabtl
mHI için en az blr kaç yıl 
ıeçmetl icap eder. 

Çın 1ardım cemlyetlertae 
ı1re Çıa - Japon harbinde 

6 •il•• toe•k •••11•dan 

Japonların zayiatına ı• 

ltnce, buo1arın!yar111, Ç•o 
deki ulıın hutalıklar. bı l 

' buıa 11tmadan, tifo bum 
ma11adan •e koleradan he 

ilk olmuıtur • 

Yunantıtaa •e ltpaoyada 
Yuoaoııtanda 22 erlQl l9l2 
de Koıutantla yerine tklncı 
Corç kral oldu 19 llldıl 
aun 19Z3 de krallıktan in 

tltrılclt. Y11aaalıtaa •• iki 

Yaf meyoa oe 
sebze ihracatı. 
(Baı IHAfı bırıacl ıa1fad•) 
bee•••l memlek•tt• ıhraç 

.ı-,anıkla, 
evaafına uykua "" 
lezts 16ıterı1lı •• •'Dl bl 
yOklGkte hul&ıa mu.,, .. 

l P., ••• 
tiplerde lıllbea lt ya 
•• lazım ıeld i• ••tıcetlDI 
dolu muıtur. 

b D iı· Bunun tçıo to umu 
lh1 •e yetlfllr•e aıullerfnl 
k 6yl6ye 6jrettlaıul ,o&&a· 

clatlaD• 
rındaD y6r6nm•i• 

m•ıhr. 
ıı· oııer taraftan dlaJ• 

t•btak paaarlat1Da clloyaaao 
her tarafandaD ııaderılea 
•e 1enelerdenberl ı••1f tee· 

mleket· 
rlbı ıabıbl olaD - el l 
lvde rekabet ıt~llil 0 

•· 

ilıl•• Jıflle memlelretı•1••• 
buıuılyetlertndeD wıfa4e 
etlllmHI d0160Al•lftlr· -

Bu mak .. tl• t•rf• a 
Mer· 

t ıt ı hıal 71pae Adana. 
ı.-tr 

ıln Antalya •• 
•aatakalarıacla ıeatt ııçld• 
faah1ete ıe~lmlfll'· 

ı...a. llar•~ 
Aynı zamaoda •" 

kıteleıl olmak •atflDI t•ı•· 
Y•D Uı:uok6pr6 _..tık••••· 
da da domatu •• ka•.u: 
yetlıtırtlmele 18•••1

'• 

••rtlmek.tedtr. it 
Bu makıatla Holl•D~•• 

' ......... a 

'
• Bu ıarlıtaa •e,. 

• • •• elaıı doma tu toiaı•u 
ttrllerek 5GO d6a .. arı~~: 

.wJ•lfau• 12 claı domalel al 
İıllbHl mtkı.rı &tir • bla 

JOD kıloya bulıcak el•• 1 ,.o•· 
domatHler 1111••• 11 

L el• .u. 
rak ı braç, kaı••• 1 1 
rulacak f abrıkad• ,ubaatf n 

a a · 
l&okuıu •• reoı •I mu etlrll -
za ~deo Mlça hali•• 1 k 
mek ıurettle ••'" .Gılec• 
tır. ne· 

Ka•yooal çah1111alar 1 ..... 
Uculnde ttu ıeo• &Ah edil· 
ketlalzdea e•11fı 1' t 
mit mOht• ••ktard9 ,.. 

0 

d-•l"• , •• 
kal, 1aı lz6111, bu 
rua tbraç edılecelr •• ,,a ,. 
peydeı peJ dll• -; e.ltlecek 
tebzelere M teftPI 

tfr. --
dar• edıl 

ıene cumburtyetl• 1 kt8CI 
dL N.haytt 19w5 de 

1 
,. 

Corç tekrar Ya•ıafıt•D 

baıına ıeldı . k dar 
ftpanya da ~ 931 e td:re· 

on Oçüncü AlfoaıuD kaldı . 
ı:nde krallık olarak 

bari yet 
19J1 dea ıoar• cu• Alkala 
oldu . ilk cumhurre~ıl ııufa 
Zamoradır. 1938 a B 

1 9111tır u, 
et mHI lçto sor •• 
lıpanyol lç harbi lçlD 

1 
"

1

1
' 

lıpaaJO Ç ltuel olmuıtur. 
cu•harl· 

harbi devamu:ıc• 
yet lıpanyeı1111 Az:ıo•ı aH I 
yonah.t e1aletlerl Genera 

F 1_ d etmtılerdlr . ran.o 1 ere 
Ş rmdt batın lıpanyayı Fren 

ko idare ed ıJH · 
101.ıterealn bııı•d• cıhan 

harbinden beri Oç lcral hu 
luamuıtur; B•ılnc• Corç, 
t9J6 da Sektsıncl EdHrd 
•e en •oara Altıncı Corç 

Fınliadıyada umumi harp
ten beri devletin batı•• b•ı 

G el ·M••· rela aeltnltl•r ener 
nerheım fıa 'lad ı ,snın ha· 
lltklrı •• ılk deYlet , .. ,,. 

dır . 
Macar•ıtan 31 tlkt•frin 

ı918 ele cumburtr•t olarak 
Ula edıldt. ilk •• itlrlcık rel• 
ıl l(arolz ı d ır. Ondan ıonra 
Maeerfılao 1919 da Hele· 
kuD taraf ıodao lromOntıt 
dılctat&rlllO ıle ıdı re edil· 

• ODdaD ınra Maeartda· ..• .. . ... 

.,,,, ' 1 

Sovyet 
turiatleri 

Bu r•z So•1•tler llrllttn · 
de -4 mtlyoo ffCI, memur 
ye kolkbozc:u MJalaat •• 
ıezıler yap•caktır. 200 BID· 

den fazla turlıt, •ubtılıf 
Hndtlra teıkllltlar1 hetabıaa 
beda•• 191ahat edecektir. 

Seodlkalar merkez lro•· 
..,ını merbut bulunan tu
rizm dırektörllil memlelre· 
ti muhtelif ııukametlerde 
dol•ı•n 180 entereıan HY• · 
bat yolu çızmtıttr . Seyalaat· 
ları tertiple ufrafAD bu dl· 
rekt6rlik, ,.aı&..aa en mi· 
kemmel tar• .. c:ere,aaı içi• 
blt6a detblıl•rl de almak· 

t•dır. 
SeJ•h•t ,oluaUll •• ıl· 

sel aaktalanada kurul•., 

turltt ••lert •• laueutl kamp
lar, 11y,alalar -r••• yertl-
••llle •• burada llsım ..
le• laer ıeJ, çadır. yl1ecek, 
1ı1ecek, aalsllJ• •a11ta11 
.. ,.bber ltuluamaktadır. 

Hem•• her fabrika lfCl
lerl, latrllkt• 11yalıııat •• •1· 
Dl aa•aada lıUralaat ~ID 
ıuruplar t"kll .,ıemektıdlr . 
Eacl•I• Moıken lttıtklet 
falarlka11 f 19tlerl •• mem•r -
lan, •lteaddlt sr...ıar ha . 
ita.&• ıeaecektlr. Bu ıru, 
larclaa btrlıl, lttııkletl• Ka
rade•lz ıablll boyu•e• uza

J•• c•lr ıOzel 7olu takip 

1 .tecakttr. lld•cl .. lr ırtlP 
Gtreııtaa alk•rl y.la ll• 
LafkH uıtanma e&elder ... 
kadar 9 aracakbr. Oçtael 
blr ır•pta, ka1ıklar lç&IMie, 
Ura 1 aelltrlert•d• dolaıacak . 
.tar . Kuıaetıls k6mlr laa•••· 
11 ı ıctlertntlen bir ırup, al 
h• endOıtrlıl merkHlerlndıa 
blrlılol teıktl edea tlafhk 
1Cor1ayı ıeçerek ,.,.,, sı-
ltlryada Altaylarda tlolaı•· 
cak ve bu .. ,alaatı, ,., ... 

16~. y•J• atla, kayıkla •• 
..ı1a Japacaktır. 

Sarat•• •ualll• "' tale· 
lteleıl.cte• bir ırup da, rt• 
tatal •••t1•d• Elbruz dalı · 
a• tıkacaklardır. 

Ba .ene, 7eal yeel 1ollar 
açılmakta •e turtı,t ••lerl 
,ofaltılmı k ta.lır . E bı us 4• 
4200 metre ııtıful• JtDI 

bir eY, dıulatlar OıUlndekl 
otel » açılmııtar M•ı•eva. 
LealDlrad, Gorkt u Dnlep· 
ropetronk tthlrlerl clvarıada 
d• J••ldea oa turltl ••I ta

mamlanmııtar 
De•let, turl•••• takffAf ı · 

na ıentı 11rette yardım et 

mektedır. 
1938 Seneıl zarfında ı• · 

zlnttler •• 1eyabatlar tertt 
bıoı ye HJabat .. aatıacla 
llsumlu eenı .. 50 mll1on 
rut.le tahtlı etmlıU Bu ... 
nede ayal mtktu ıar fedllı-
celiUr. 

L.- • .w Macadıta• 
aa• _,,.. • J ... ıralı Nı o a do .. om••• 
HorU ••~u. A•tral Hortl • 
••••ntlaa bert M•carlıtanıa 
b•ı•au4!ır· 

Almanyada, KayHr kaç · 
ukt•a ıonra de•let relılıll 
n• fredrık Ebert ıeldı Bu 
bir 1011ahıt amelHI idi. OD 
elan ıoora. 1925 de llareıal 
Hıodenbur• Alman de•letl 
relı oldu. 1934 de de Hlt· 
ler s•~tl. K••a Hıtler de 
e••elce boyacı old•iundan 
Atmaay•nın ~aıı•• ııratıylı 
bir atiler. lttr tıcı, Itır .. ~., 

! bır._ ııcıf ıtçtt! durdu ... 

Parlı • Soti 
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Hususi Muhıs1ba 
Mü~ürlüğünden: 

Kaoıal Zade Hacı Mus
tafa •• biraderleri Hurıtd 
ve Recebla Yerfl borcunun 
temini tahıllı lçla tdare he
yetince ıatalıfa çıkı rıhp ıa· 

zetenızın 8, 11. 14 temmuz 
939 tarıblerlnde llluı yapı
lan Halalca köyünde mera
lar meYkiladekt tarlanın 
•eeabat aathlyeıl 890 ar 
olmayıp 89 döoQm oldufu 
ahlrea blttetktk aalaıılmıı 
olmakla taYath olunur. 

RADYO . j 
~--Al-IARA RADYOSU : 

Dalga Uzunluğu: 
1648 m. 113 ICCL 120 Kn. 

T .A.Q.19.74aa. 1519SKca. 20 Kn. 
T.A.P.31,70... 946SKca. 20 Kn. 
20 - 7 • 19J9 Pirşembe 

12.30 Prolram 1~.35 TGrk 
•Gzıl&. 

1 - .... - ~emençe 
takıtaıı. 2 - Neyzea Bur · 
bka - Suzlaak ıarkı 
Hayla demdır. 3 - Ahmet 
Raeım - :;uzlnak ıarlu -
Gel Hnlnle. 4 - Arif bey 
- Su:alnak ıarkı - .lılun · 
la yanmaktadır. 6 - ... . 
- Suzinak ıarln - Bir al
ı&hınla kapıldım 6 - . . 
- Suzinak eaz aemalıl, 
13 00 Memleket aaat ayarı, 
ajanı •• meteoroloji haber
leri. 13 15 14 MOztk 
(Kar111k profram - Pl ) 

19.30 Profram 19.MOzlk 
(Mlll6kker - Fakir talebe 
operetındea potpuri - Pi.) 

1915 türlnn6:atit(Faeıl heyeti) 
20 00 Memlelıı:et eaat ayarı, 
ajanı Ye meteoro1ojl ha 
berlerl 20.15 Konuıma 
(Zfraat aalat) 20 30 Türk 
milzlll 

1 . . . . . - • Raet 
peıreYt. 2 - Abdi efendi 
- Rut farkı - Sentn •ı
kınla çalı oldum. 3 - Fa-
ik bey -- Rut ınkı - Bir 
dama dGıGrdti .. eni . 4 . -
. . . . - Kanun talıılmt . 5 
- Lutfu bey - Hicazkar 
ıarlu - eaaa noldu ı6n6l. 
6 - Artf bey - Hıcazkir 

ıarkı - Açıl ey ıonaal H 

clberk. 7 - . . . - Acem 
kirdi ıarkı - Bır ••f uız 
yare dOttGm. - Şemıettln 

Ztya - Hıcaz ıarkı - Kim 
r6ree Hnl. 9 Salibattın 
Pınar - Hicaz ıarkı - Sız· 
layan lcalbtmt •••· IO 
Halk tlrlılhG - Alrıam 
oJur kerYan iner . 21. tO Ko
nuım• (Markontaln ölOmO
aün ıeneıl deYrlyeıt mOna 
ıebetlyle) 21 25 Neıelı plak
lar - R. (Fuat Münir tara· 
fanda• 21.30 Müztk (Şın 
ıolo - Sporona Şadan Can 
dar tarafandaa) 21.45 Mil 
sık (Opera aryalara Pı ) 22 
Müatlıı: (KOçük orkeatra -
Şef : N,.ctp Atkın) 
l - J Strau11 - Cenup 
~lçeklerl 2 - Hanı Sttlp -
Marı 3 - Rtmıky - Kor 
ıako•• - Sadko opera11a 
daa dGfOn ıarluıı 4 - NI· 
emann - Çarlııto• (danı> 
5 - Maurlce - Dudakla · 
rım . . . operetinden (potpu 
rl) 6 - Eduard Kanaeke 
- Mal elbıeell bemııreler 
operataaden marı ..:.. ar. fi · 
nal 7 Tıcbaıko•Hky 
- Kanzonetta (Keman tçtn 
lsonıe•fo) 8 - P•ul Vncke 
- Darılma (f antezl 9 
Offeenbach - Maıette (17 
inci .. ır daa• ba•aeı 10 -
Paal Ltncke - Mtsahl marı 
23.00 Son ıjanı laaber-
lerl,ztraat. eıham. tah· 
Ylllt, kambiyo - nukut 
borıa11 (flat) 23 20 Mlzlk 
(Caaband - Pi.) 23.55 -
24 Yarıakl prolram. 

TtJ.e<K.uıLI 

Anam imparatoru Devlet Demiryolları 3 neü 
Paıı~t-~_u:nçlikar~adaş;nın işletme Müdiirlüğünden 

duaununde ~u undu. Aradan bir teneden fazla zaman geçtiil halde uhtplerı 
Anam imparatoru Sama

jeate Bao Datntn küç6kken 
tabılhol yaphjı Franıada 
bulunduiunu muhtelif fır · 
.atlarda yazmııtık 

Son posta tle ıelea frao 
11z ıazetelerl yine usun 
uzun Anam bükOmdarandan 
babtetmektedtrler · 

Buna da ıebep, Samıjt1 
te Bao Dalnln eski bir ço 
cukluk arlcadaıı olan mat. 
mazel Jan isminde aeııç b ir 

kısın allılh meraalmlade 
bıuat hazır buluomuı ol 

•atıdır. 
imparator, FranHda'-1 tab · 

ııl deYrHlnde ıarlıi Pirene 
eteklerindeki •bir ıeblrde 

1apmııtır •e orada ıımdı 
•alll umumi olan bir satan 
••inde kalmıı. onun nezare· 
ti altında tahıtllnl ikmal et-

mtıttr-

Bao Dat, valll '9muml 
M6ıyö Şarla cidden baba 
ııbı ıevmektedtr 

Çoauklufunua en ıüzel 
zamanlarını ıeçlrdlf i ıehrl, 

Möıyö Şarlan e•l•t htç unut
maz. 

Hele Yaltl •mumlnln kızı 
olan Jaa, oa•D lyf çocuk 
luk arkadatıdır. 

imparator, çocu"luk ar
kadaıınıa e•leneceilnl du 
yar duymaz, hemen Parlsten 
hareket etmtı. h.ayaaıaın en 
ıGzel bataralarlle dolu Pire· 
ae eteklerladekı ıehlra 11t· 
mittir . oaıon ıGnü, Hbık 

talebe Ye bu ıGnkü lmpara· 
toru karıılaranda ıörOnce 

ıenç ıelln ve babaıı bir aa 
ıaıırm ı ılar, fakat ıonra deli 
ııbt ıeYlnmtıterdlr. 

Senelerden heri bırıbırlerl

nt ı6rmlyen bu eıkı doıtlar, 
mHut bir hldlteyle tekrar 
bırleımlt olmanın verdlil 
H•lnçle, d6jOoü ıonıuz bir 
D•t•Y• ıarketmıılerdlr. 

Hattl yalnız dOt6ne da 
Yetil olanlar değil, ıtmdl 
b6t6n bir ıeblr ıe•lnç için · 
dedir. ÇiinkD Anam impa
ratoru Bao Dal, biitOn ço• 
cuklujunu ıeçtrdlfı bu ıe
hırde berkeıln muhabbet Ye 
ıe•rlılnl kazanmata muYaf 
fak olmuıtu. 

Kırmızı sıçll Yanüsln 
~atili. 

8Gtiln Loadra matbuata 
ıtmdtfect bır cinayet hadi · 
Hflle me11uldlr. 

Hldlee, tıpkı pollı roman 
larıodekl Yakalara beaıedl · 

il Ye büUin earereaıızlljl 
Dl mu haf aza ettlil için, 
umumi allkayı çok uyan · 
dırmııtır. 

Gazeteler, koca koca ha
rfıerle yazdıkları bu clnaye 
ta ( kırmızı eaçh Ven(h6n 
katlı ) lımlnl ••rmlılerdlr 

Cinayete k•rban ıtdeo 
madam Jakıoo ıebrln cok 
tanın••t hır ıtmuıdar. 
Güzellfflal,bllba11a Hçları

nıa nef aaetlnl btlmtyen yok· 
tur . 

Bu zaYallı kadıa, bir ıGn 
6fleden ıonra, bir k6mQr fff -

ketlnde memur olan kocuı 
tarafındaa, yatak oduında 

öldürDlmOt olarak bqf unmut · 
tur. 

Hen6s 29 30 J•t•arında 
olan biçare madam Jaluoa-
un elblıelerl par,alaamııı 
•lcud• •e l&aıa11 J•ra bere 

tarafındaD aranmıyan •e ıah•plcrl bulunamayan muhtelif 
etya idaremiz me•zuahaa tedıkan 25-7-9l9 sala ıftntl ıa· 
at 10 da Balakeılr lıtıuyonu anbarıoda arttırma ıuretlle 

ıatalııcaktır. Tallplerla yuka11da taytn edilen gün Ye Hat
ta Balıketlr fıtaıyonunda teıekkill edecek ıatıı komlıyo 

aunı müracaat etmeleri ilin olunur. 
Arzu edenler •atılacak eıyayı mesai ıaatlerf zarfında 

anbarı ıöreblllrler . 
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Balıkesir askeri sııtın 
alma komisyonundan: 

1 - BalıkHlr bırltklerlDln ihtiyaçlara olan 70 ton 
••tateı açık ekılltmeye koaulmuıhar 

• 2 Tahmla edilen bedeli .C900 ltradır. 
3 - Mu•al&kat teminatı 367 lira 50 kuruıtur 
4 - ihale 24 7-939 paaartHI rDn6 Hat 16,30 da Ba 

lıkealr Kor Satan Alma Komlıyoou bın .. ında yapılacak 
tır . 

S - E .. af ve ıartlar ber ıün kemlıyonda r6rGlebtltr. 
6 - Tahplerln belli belıelerle •e muvakkat temlnat 

larlle birlikte komlıJona mGracaatları IOzumu ilan olu 
nur. 4 - 1 - 184 

Balıkesir askeri satın 
alma .koınisyonundan: 

J - Balakeılr btrUklerlnln thtlyaÇları olan 30000 kllo 
patlıcan, 8000 kilo bamya, 5000 kilo blber. 20.000 kllo do 
mateı açık ekılltmeye konulmuıtur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3710 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 278 lira 25 kuruıtur. 
4 - ltıale 24 7-939 pazarteıt ılnütaat 1 1 d• Kor 

Sahn Alma Komlıyonu bloHında yapılacaktır 
5 - EY1af •e ıartla ber ıOn komisyonda 16rGleblllr. 
6 - Taltplerln ltelll belıeler Ye muYakllat temlnatla

rlle bırhkte komlayona mQracaatları lazumu tlin olunur. 
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Belediye Reisliğinden: 
Dinkçiler mahalleılnde ya

pı lac k daıeme mevcut ıart · 

oameıt mucibince 6 · 7 939 
tarihinden itibaren 15 ıiin 
milddetle açık ekılltmeye 

konulmuıtur . İhale 21 7-93g 
cuma ıün6 ıaat 16 da Be · 
ledlye encümeninde yapıla. 
cakhr. Keııf bedeli 250 lira· 
dır . Mu•akkat teminat 22 
ltra 50 kuruıtur Taliplerin 
Ye fazla malO.mat almak Is· 
tlyenlerla Belediyeye mDra 
caatlara ıl&n olunur. 
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fçlndedır. Fakat ö 6mün0o 

Belıdiya Raisliğinden: 
Yeııllı Btfadıç yolunda ya· 

pıtac k 4000 metre murab 
baı döıeme ıartoameıt mu. 
cıbınce 6 7-939 tarlbtnden 
IUberen 15 g6n mOddetle 
açık ekıtltmeJ• konulmuı
tur. lbale 21 -7 939 cuma 
16nü ıaat 16 da Belediye 
enclmentnde yapılacaktır 

Keııf bedeli 720 liradır 
Mu•ahkat teminat 54 lira
dır Taliplerin Ye fazla ma · 
ldmat almak lıttyenlerla Be 
ledtyeye m6racaatları illa 
o lunur . 
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a··~::!~b;o~,:·~~::~:: et Belediye Reisi: ğ ınden: 
rarenglz bir mah,yet arze- Parkta yapılan yüzme ha · 
den bu ıarlp cinayette en •uzuna me•cut f&rtnameal 
k•,.ük bir ip ucu elde ede · 

uy mucibince alant.ıcalıı: 700 met· 
memlf Ye nlhayftt Skatland re demlr boru ile 3 puıluk 
YGrddan yardım lıtemek 

l b 1 ı t lkt adet çeı me muıluiu Ye 
zaruret •• o muı ur. 

Bu büyfik pollı teıktlita · 1 1 2 puıluk 00 adet çeı-
nın m6fettlılert tıe b•olar me· muılufu 6 7 939 tarı 
bıılamaz, İu noktalara tH" hinden itibaren 15 ıüo mO· 
bit etmltlerdlr: ddetle açık eksiltmeye ko · 

Madam Jaksonun bir Al - aulmuıtur. lbalesl 21 7.939 
man çobao k6peil •ardır cuma aünü aaat 16 da 8e-

8u hayvan oaün hiç ba ledtye encümeninde yapıla -

lıtmamıılar. MaktülGn ya- csktır. Muhammen bedeli 
atada arkalaluız bir fıllemle 1000 liradır Mu•akkat te 
Yard11 kı kaUlln zavallı lcur· mlnatı 75 liradır. Talfplertn 
banıoın baıına bununla •e fazla malumat almak tı 
•urdufu anlaıılmaktadır . Uyenlerln Beledı,eye müra 

Sonra 16pe1ünd6z oda· caatları ılln olunur 
nın elektriği yanmaktadır . 
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lıt• Skotland-Yard mi- ı---·---------

fetttılerl ltılbaua bu nokta 
Gzerlnde durmuılar Ye lra-

• tilin •Ye elektrik lrontrolu 
olarak ıtrmıt olmHı ıbtt 
mallnl ku•Yetll g6rm6ıler· 
dır. 
Maamafıh itin bGUlb eı 

rara deyam etmektedir. 
Kır.mızı aaçlı Venlıib' 

katili kolay kolay buluna· 
au,acafa beaHmeldecllr. 

E• ıahtbı, koca11na tele
fon edebile c e f ini ıöyledtil 
zamacl lee buou reddetmıı 

mutlak tayare ile ıelmeıtn · 

de tarar etmlıtır. 

Akıam üzeri tekrar vtlll· 
ya uğrayan meçhul adam 
lıtedlftnln yap•lmadıi•nı 16r. 
mit ve fena halde çanı ••· 
lnlarakıltmlttlr 

Balıkesir Askerlik 
Şubesinden: 

- Balıkeıtr ıubeıtnde kayıtlı ıebtt yetimleri Ye ma
Jül ıubay ,.. erata ald 939 tQtGn llrramlyelerl ıelmtıtlr 
Dört fotolraf, ıenedl reıml, hG•lyet c6zdaaı, maaı cl•dan. 

lan Ye malullerla ayrıca raperlaran da alarak .,.lıda , •. 
zıh ıGnlercle tkramtyelerlat almak 6zere Şubeye •lraca
atları il'• olunur. 

25 7·939 dan 30· 7 939 za kadar 

K6yler: 31-7 939 dan 31 teırlneYYel ·939 za kadar 
Bu tarihlerden ıonra ıehlt ikramiyesi verllmlyecelrtlr. 

Balıkesir \1 ilayet Daimi 
Eneünıeninden: 

haraç edlleHk 
No: Me•kll: Hektar: rlıumu nlıblyHI: Teminatı: 

ı Torluk 70 1875 14t Lira 
8 Ayayoraı 20 3000 221 • 

16 Ka•akladere 90 37& 29 • 
66 Mandıra 25 1500 113 • 

. 17 Rtze 6 150 iZ • 
26 Ayanartna 5 450 34 • 

86y6kma1mua 1 l 9000 675 • 
-Açık artırmaya konulan ıı: 

Balılceılr Yıllyettnln Erdek kar:a11 hududu dahtllade •• 
bulunduklara me•kllerle hektarları •• &braç mecb•rl1etlerl 
yulıuıda yazılı yedi parça ıraatt taı oca~larıaı• · iç ıea•

llk tcarlarıdır. 

2 - Artırma 31-temmuz·939 tartlatne raıtlıyan pıaar · 

teıt rDnü ıaat 15 de •lllyet makamında mGteıekkıl Dal· 
•I Eocilmea buzurunda yapılacatından lıteklllerla yukarı· 
da yazılı mtkdar üzerinde• iç aenehk rlıumu nııblyeel tu· 
tarının yüzde 7,5 mlkdarında mu•akkat temlnatlar11n ya
tardıklartaa datr makbu• •eJa banka mektuplarile eacl
menl dalmlye ve ıartnaaı'eatle krokisini ı&ımek lıtly•al•~ 
rla Balıkeelr, lıtanbul, Ankara, İzmir MuhHe .. el Huıuıly• 
Müdürlüklulle Erdek •e Bandırma kaymakamlıklarına mi· 
r1caatları llaumu lliD olunur. 
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Balıkesiı· Askeri. Satın 
Alnıa Konıisyonundan: 

1 - Baadarma bırlıklertaln ıhuıaçlar ı olan 80 to• •1 

iır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur . 

2 rahmin edilen bedeli 20 000 liradır. 

J - Mu•aklrat temlnah 1500 ltradtr · 

4 - ihale 8 8 9J9 ıalı r6nü ... t 17 de BahkHlr kor 
ıatan alma komlıyonu blna11nda yapılacakhr. 

5 - Evıaf Ye ıartlar beraOD (lstant,ulda •• Aakar• 
M. M. ve leyazım lmlrliit Ye Bahlreelr Htla alma lloıol• · 
1oalarında) 16rOlebtllr. 

6 - Taliplerin betti be1geler ve mu•akkat tamınatl•' 
rını ha•t tekltf mektuplaranı ıhale ıaatlndea en ı•ç bl' 
saat eYYellne kadar komlıyona makltuz mukabfll te•U
etmelert. (Postada nkı a~çıkmeler muteber deitldır.) 
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Balıkesir Belediye 
Reisliğindeıı: 

elti•''~ Çataldaf Ormanından Balıkeetr ıehrl•e lıele • I• 
Bıçkı dereel ıuyaaua takribi projelerine r6re .... pr•J• t , 

rtnln yaptmlmaıı iti Nafıa Velıı:lletloce teablt adtl•D ~:;ıı 
aımeılae •• artırma, eksiltme kanunana r6re ve pa•-' 
tbale edllecektlr. 

1 - lıtn muhammen bedeli (5900) Jlradır. tf 
2 - Pazarlık 26 1 939 tarih çarıamba 11•6 .. ,t 

ela Belediye encGnıenlnde yapılacaktır. ,.,, 
3 - lıtekltlerto aıaiıda yazılı temleat •• yeıatld ' ıt· 

ıCln saat 15 ıe kadar enclmene teılf m etmlı olıo•1•'1 

zımdır. 

A (443) Llrahk kanuni teminat I ~-., .,. 
B - Kanunun tayla ettlil Yetlkalarla ıu prOJ .,.,ı 

yapmaya aali.htyeUne dair nafıa Veklletl•ID ılatl••• 
kası. J "' s•' ,. 

D - Kanunun d6rclüacü madcieel muclbtnc• ,. ,fst'' 
glrmele mani bir ba1t bulunaaadıfına dair tıt•kll t•' 
dan lmzalaamıı bir mektup. 

11
,Jtlf' ' 

Taliplerin •• fazla ma16mat almak ııt1yenlerl11 

ıtr Belediye Retıllflae mlracaatları illa oluaur. 193 
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