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3 milyon askeri silah altına alacak. Fransız generalini 
kabul buyurdular----------------------···· .... ··----~------~------

SLOVAKYA PAYLAS.ILIYOR 
Berlinde cereyan eden müzakereler sonunda Almanya ile Ma

caristan bu hususta mutabık kaldılar. 

işgal edilecek mıntakalar tesbit edildi. 
Göring· istihkaınları teftiş ediyoı·. 

Hitler hi r askeri"'harekattan önce uıotörlü kıta
ları teftişte .. re .'9nreşal Görin~ 

Puıı, 20 (Radyo) - Ft Puıı. 20 (Radyo) - Son 
l•ro l•Hteıt; Almaayanın. alınan haberlere 16r•; Al

IS aluıtoıa kadar Gç mıl - manya, Macarlıtao1a tama · 

Jon aıker toplamıı olacaiı · men ualaımıı •• bu ua1aı· 
•• •• bu aekert, eyl&l ıenu ma netlceetade Slo•akyayı . 
"• icatlar ılllh alhoda bu takıfme karar 'HrmfıUr. 
luaduracafıaı, Mareıal Gö· Son ıonlerde Berlıne ırt · 
"101fft,tkt iç ılndea beri b6 mit olan Macarlıten orduıu 
tG1a lıUbklmları teftlt etme erklnı harblyel umu•t,. 
~ baıladıfını yazıyor refıl, bu huıuıta Httlerle 

DONANMAM iZiN 
TALiMLERi 

lngmz ha~p g;;nneri liman
larımızı ziyaret edecek. 

' 

l Kocatept vı Adatept torpidolurımr: 
4.t ••tire, 20 (A.A ) - Dan 161lemı1t1r. 
tı~ ''-' l\••ara11nda amtral· fıtaobul, 20 - Adalar 
1 llllrl&meato mlıteıarı açıklarında bulunmakta olan 
"•llt s l 1 '~ •t•1atn Akdeniz fıloıu donanmamızın, yarın ı l•r 
,:tıo'-Utanınıa afuıtoı btda açıklarında alimler yapaca· 

,,,~"de amiral ı•mlıll• lı I• ıa1lenlyor. 
"' ~le ıtdeceltnt, dtfer bir Londra, 20 (Radyo) -
''ıl ''P l•mlılnlnde bu eı· lnııUı donanmuıaıa Akde · 
1 ' '-ı .J al• fıloıu amiral ıemtıl ~~ r DHaket •• .oıt .. 
\. '''•retıade buluDmak 0Hr Stıt. bu fllnlerde lı 

t, '••lre talrı1acalı•ı (lo•u lklaıl ••1fada) 

mutabık kalmıttır. Httlerla, 
erlslnı barbtyel umumiye 

r~l•loe •udığt bir har .tadıa 

Slo•akya araslıtodea Maca · 

rlıtana ayrılacak parçalar 
ıöıterllmtıttr . 

Alllradarlarca ıöyleadtfl 
ne nazaran Slo-.akyanın 

talutml •luıtoıta 

cal&tır 

ye pala 

Almanyayı mühim mi~tır-
da ihracat yapıhyor. 

. latanbul, 20 ( Huıutl ) -
içinde bulunduiumuz ay 

lar ihracatın az olduiu mev 

ılmlere raetlamakta olmaeana 

rafmen •oD ıOnlerde bQylk 

bir ihraç faaliyeti ıöze çarp 

maktad1r. Yalnız bu faallye 

tin en bo,ok hueuılyetı ıh 

rac•ha mOhlm luımınıD Al 

many•J• Japılmakta olma · 
11dar. 

P•yuamıztia btr gQn · 

de 250 bin lirayı m6teca•lz 

emtianın ihraç muameleıl 

yapılmııtır. Üzerinde mua 

mele yapılan mallar deri, 
ıuHm yapılı Ye UfUktır . 

Şimdiye kadar Almanya. 
ya ihraca mutad olmıyan 

koyun derllertnden de mu

ayyen tipte 100 bin lırahk 
bir parti tbr~ç edtlmlıtlr. 

Meninde de ba,olı btr 
ihraç faaliyeti Yardır Al
manya fçla 70 bla lıflo ya 
pak Menin t•ıllmt 49 5 ku · 

ruıtan ıahlmııhr . Bu mal · 
lar Kayeert •e ha•ahıl clnı · 

lerldlr. Bu ıuretle Alman 

plyaeaları ıtmdlye kadar ali 

et oimadıiı kaba claı mal 

lara da müıtert olmaktadır. 

ltalyaya ... yarı mamul 

d•rl ı~racah J&pılmaktatlır. 

Antalya au ka
nalı açıldı. 

Ziraat Vekili 
Muhlis Rrkmtn 

= A ) _ R•lılcumbur ltm•t la6nü diin 
~ Ankara. 20 (A.. k Jada beraberlerinde Franaız. 
~ ıaat 16.30 da Çın Ha•• maiyeti oldufu halde Or· 
53 B El ı B M•••'I ~ a,ak çll . kabul buyurmuı••rdır• 
i§ general Hutztıerldı HarlclJ• Vekaleti Umumi Kltıbl 
§ Kabul eınallD 

1 
d hazar bulunmuıtur. 

e; N M ı:neoclol u • f' 
§! ~m·0.. ene y kili Naci Tınaz misafir general şen ıne 
i Mım Mudaf aa e bir ziyafet vardi: . 
= _ Mılli Müdefaa Vektlı Nıcl Tınas, 
:= Aokara ,20(A.A) matyetl 1uefıne Marmara = 1 Hutıııer ye 

1 = din Orııener• fetl nrmlttlr. 
' ~ köıküode bir 6fle 1111 k am yemellnl frenı ı z Ba-
ra Mı uf ı rım•ı bu gün • ' 
~ ıı lerdlr IOIJ :::; .a" E, ç ı l•ğ ınde w'uiııunııınıııım~ımuımuııııınıunııııııınıot1ııoununııoııunı 

• t A~~":ı ~ .. 2~~ ~i ~ ) i.kz:.::n 111m~nı~ıunıınoııu•WWI. le~ il Unı ~ arbly 8 re i sile kon us 1 u 
dü• Aotalyada ıu kanalını, lngılız UIR8181ı ~O_ Var·· ı kaaı Harbiye Umumiye Rıııı 
zeytıoltfl , demirciler çarıı · Varıeva, 20 (A . . ) j • Mareıal Semlııly R1d• ile 

kll o)tD D 
tını ve ııcak ıo•ada bulunma . u&UD bir ıörüım• yıpmıı H 

aıırı ku• 
iklimler nebatah tecrfibe g llterenln deDlı G bu ıftn de aakerl talımlertl• 

Vellerl Umumi aıOfetllfl Ee 
lıtaeyonlarını meraılmle aç- L b r· hazır bulunmuıtur. 

neral lranıl de dlo e mııtır . 
= 

. Moskova . müzakereleri 
ansızın yeni safhaya girdi 

----------·········· . . · Molotof bir ay ıçın 
Sovyet Hariciye Komiserı .1 ek. Müzake-

f . . . t• h t . çekı ec say ıyesıne ıs ıra a a ine giriyor. 
reler zaruri bir teehhür devres -======-==-=-=======-

Parıı, 20 (Radyo) - Moı 

kova müzakerelerinin. anu · 

ı.ın yeni bir devreye ılrdtğl. 

logllts •e Fraoıız ıeflrlerl· 

nln , bu •azlyıt Qzerlne bG · 

kümetlertne yeni talimat 

ıönderdlklerl, Molotofun bir 

ay kadar eayftye1l•• çekile 

eeil •e bu itibarla mlzake 

relerin bir teehbGr devreıl 

11eçlrecell ı6ylenlyor. 

Londra, 20 (Radyo) -

A•am Kamaraııaın bu ıiın 

kG lçtlmaında Baı•ekll Ne · 

Yll Çemberlayn, Moıko•a 

müzakereleri hakkında ıo· 

rul•n ıuıllere cevap verir · 

ken, ıef irin yeni hır rapor 

Ozerlne Franıız bllkümetl 

ile temaılara baıladıfını 

16yleml1Ur. Bu yalunlarda 
bir neticeye yarılıp yarıl• 

mıyacafıaı ıorao bir mebu
ıa e.,,.1ııı Çemberllyo: 

- Omlt ederim. 

Demekle iktifa eylemtı 

tir. 

Londra, 20 (Radyo) - la 
ıılız kabtneıl, bu ıGa Baı· 

yekli Çemberllynıa rlyHe· 

ttnde toplanmıt •• Moıko•a 

ıeftrl Sır Vllyam Stranıın 
ı6ndtrdtlderl raporları mQ· 

aaker• etmtıtlr 

Çeti;kaya dün Afyon 
gar binasını açtı . 

-
ır .

1 
H rmuvaffakiyetdevlet 

rekı •« e d' 
ve İıakarnete aittir.» De •· 

Münakalc2' Vekili 
Ali çetliıkaya 

AokarA. 20 ( Huıuıi ) -
Muhabere •• MOnakallt 
v.,1ııll Alı Çetlnkaya bu 

160 Afronu ıereflendlr111l1 · 

ur. 
Vekil ıaıaıı hitam bulan 

AfJoo ıaranı bir nutukla 

a~a111tır . 
Çıtl•ka'• .utluıada Af-

yonun aıkeri , lkttıadl .,. U · 
cari ehımmlyetlol tebarl• 

ı ettlrmlt, bu ehemmiyete 
Cumhuriyet hük6metlnln ll· 

1ık olduğu deierl •erdlilnl 
ıöyledtkten ıonra. bu eHr 

öntıode her -.atandıı 11lbl 
keadtelnln de ıftthar duydu· 

kf lılatJGll b•aatl. fuau, •• 
O Dlı ıd•reılodeo 

aın ım• 

lmtlJ•• ala• btr ecnebi ıtr · 
L t tarafından 1apaldıfıaı ••• 
yeni binanın ite CumlaurlJ•l 
h0ln1mellaln eHrl bulundu · 

fuau ı5yledlktea ıonra ı5y· 
le demlttlr: . 
« - Her muYaffaklyet deY· 

let •• bGkılmete aittir ı 
Afyonda açılma t6renl ya

pılan 11ar A.akaradakl ıarın 

daha kGçllk mıkyaeta Itır 

ıeklıdır. Ali Çettnka1a Tur· 

ıutla lıtH,on btaa11a1 aç· 
mak IHre akıam Gzerı Tur
ıutlu1a hareket etmlıtlr. 
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Belçlkada bir eczaet çıraıı: 

ş kişiyi z h i r
•• d ü r ek 

•• u. 
- SEHİR HABERLERİ 

Belçıkaoın Ltej ıebrlnde 
yeniden b ir ıerl zehirleme 
valcaları meydana çıkarıl
mııtır . Beı kitinin &lümale 
neticelenen bu cinayetlerin 
fallı f ellılen Jozef Penyö lı· 
m ıode hır eczacı çarefıdır . 

Bu avın 4 DCÜ ıecul 
•Ylo .. e eırareoıla bir ıekll 
de 6len bir kadının cuedl
nlo muayeneat nettceılnde 

tahkikatı derloleıtlr•n poll• 
flmdllık bet cinayetin izini 
ele ıeçlrm•ıtır. 

Ô lea bu reoç kadın ylr 
mı 1edı Y•ııod. olup ecaa 
cı çıralının da n ı1anh11dır 

Madleo Keven lımlndekl 

bu reaç kadın " temmuz 
seceıl otıaolııı ve dlfer ar 
lıradaılarıle birlikte Hrılyl 

ıezmtıt ve ıonra bir lokan 
tada hep beraber yemek ye · 
mitlerdir Saat aababın üç6o 

_ de ırup defıhoca eczacı çı 
ralı Jozef Peoyö ae•ıtllılnl 
••ıoe kadar ıeçmlı •• çok 
ıeç kalmadan derhal ayrıl · 
mııtır. Geceleyin bu va&lyet
ten ıonra blrdeabtre çok 
b6y6k aaacalar tle kınanma· 
fa batlı,an Medlen bır 

müddet ıonra ıık ıık kuyan 
etmlf •• bQtOn thttmamlara 
rafmen de kurtulamıyarak 
llmOtUlr. 

Bunun tberlne tabll ecza 
cı 91ralı (berine çok bQyQk 
ithamlar yGldenmııttr. Buoua

1 
Claerlne talakıkat derlnltftl· 
rtlmlft Jozef Peay6nfio bun 
daa evvelde J.,mea f o~teo 
lımlnde bir kadın tle eYlen 
mit oldafu bu kadın n çok 
feci •e Hrarel!ıfz terattt 
içinde 6ldilfCl me1dana çıka
rılmııtır. Hundan baıka Jer 
men Follenfn yQz bıa fran · 
ı• ıllortala olduju da mey · 
dana fıkarılmıthr . Dıfer ta 
raftan eczacı ftrajının yeni 
aııaalııının da bayat ılior -
tHı yaphrmıı oldufu 6fre
nllmlıhr. 

Bunun Ozerıne eczacı çı· 
rafının kar111 ve btllhere 
dd nl1anl11101 ö .düıerek ıl · 
ıorta paralarından fit f ade 
etmek fetedtfl anlaıılmıı 
tır . 

Son olarak cinayete kur· 
baa ııdeo ecı.acıoıo n•t!'~· 
h11 Madlen Kevenıa ceıe· 
dlolu otopılıl yapılmıttır. 

Ştradlkt halde bu ıeraıt tçlo 
de yapılan btr çok c •na1•t 
ler karı11ıod• buluoduiu zan· 
nolunuyor 

Bir aşk macerası: 
1929 Senesinde Fl.-mal 

o 
Botta çalııan ve o znmao 
henüz. ylrmtı bet yatınd bu 
lunan Jozef Peoyö kocaaın 
dan ayrı yaııyor . Otuz. beı 
J•tında kt Jermen Valtery 

tle tan11mııtı . 
lkı itık genç derhal anla. 

ıarak lıttkbal hakkında pıo 
jeler hazarlamala baıladılar 
•e k•dın boıanma dan11 nl 
b yete erer eı mez , dehal 
bayatlarlDI btrleıttımeie ka

rar uerdller. 
1932 Seneıı klnuounevvel 

ayında genç kadının boıan· 
ma da vıuı hitam bulunca da 
yeni ltıklar bırleımtılu ve 
bundan ıonra Flemal Botla 
oturmaia karar Yermtılerdl, 
Bir m6ddet ıonra da genç 

kadının yetmlf yaıındı kl ba· 
baaıda qelerek araları•a ktl 
rsımııtı . . 

v; linin 
tedkikler ,·. 

Valimiz Recat Güreh bu 
gOo Bürhaolyeye ııduek 

teftıılerlne baılıucakhr 

Oradan Ayvalıfa da ıe · 

çecek, nahiye ve köy tılerl · 
le de ayrıca allkadar olacak
tır. 

Valimizin teftıılerl btr 
hafta kadar devam edecek 
tır. 

Dahiliye memuı lanmo im
zalan. 

DablllJe VeklleU bundan 
b&,le blltün llabıllye m• 
murluınıo imzalarının Qae 
rlne makine tle yaaılmıı acl 

, larıoı da kejmalarını allka 
hlara btldırmıttlr. 

~----
Cınayıtler başhyor: 

1933 Senetlode Jermen aıo tarihi UÇUfUDdao OD ık• 

Folleolo baba11 birdenbire 
6ld6 -.e ceaedlnl muayene 
eden doktor 61Qm0 kardlak 

ıene ıonra muntazam uçu· 
fa çıkmııtır . Tayarenln ıçln
de oa iki mGrettebat Ue bir 

buhranı ile izah etti. kamarot ve lkt Panamerl 
Bundan dört aene ıonra kan AriYaJ• ajanı vardı . 

60 yaııoda, mOtekalt btr i•· Amerikadan AYıupaya IUO. 
000 mektup ıettrmııur . taıyoo memuru da Jozef 

Tayarenln kumandanı Ar· 
Peoy6 tle Jermeoın yanına tür Hoport Amerlkadan ba 
panılyoner aelmlı, fakat al reket aderken Nevyorkla 
tı ay ıonra zavallı adam Aıur adalarındakl !'lorta ll· 
birdenbire ö lmGfUl. Cuedı mana arHını 14 aaatte kate· 
muayene eden doktor bu decejınt 161lemtı ve aaatte 
ölümn de bir kardtak bub muntazam olarak 273 kilo 
raoıle ıaab etmııtı . Bu hi. metre ıOratle Atlu Okya 
dl1e 1938 temmuzunda ce- nuıu Gzerinde uçmeğa baı 
reJan ediyordu. lamııtı.r •. 

Afnı ıenenln klnunenel Boeını kumpBDyaaının da 
ayında eczacı çıralının ka ha beı tayareal vardır. Hep 
raıı Jermen fC'hen de bir kaç ıl de Yankee Cllpper tlpıo · 
ailn tçınde yuvarlanıp ııtu dedir . Fakat d ıter tayareler 
Bu ö üm de bır kardtak bula- ' Bnrük Okyanuı 6zerıode 
raolle ızah olundu. Hfer yapmaktadır. 

Jozer PaoyöoQo hemılre Bu tayarelerden her blrlıl 
ııle evleomıı olan M\hyö 38 milyon franıız franıına 
Roke de bu ölOmden bir mal olmuıtur, Y41dl olduiu 
mQddet ıonra kıvranarak bır halde aiırhklara 38 tondur . 
kaç Hat tçtnde 610vermıı lkı kanat ucu araı 45 met-
ve bu 6lümün de karplak re uzunluklara 33 metredir. 
buhrooıodan ileri ıe lm 1 ol - Her blrfıl d6rder motörlQ -
duiu bıldlrilmııu dlr. Mot6rlerı 1.500 be11ır 

Ve nihayet bundan bir ku•Hllndedtr. Bu bü1ük 
denlz tayarelerı 1ere ınme. kaç ıOn eYvel de yukarda 
den 5.000 kılometrellk m• · bahaetttitmız ılbt Madlro 

Keveude aynı ıeraıt fçtnde 
kıvranarak ölmüt •e bu ıon 
ölllm poltııo ite nz yet le · 
meılne ıcbeblyet vermltU. 

Z"bıta henüz tabk ıkatıoı 
ikmal etmlf detıldır. Şımd ı. 

lık ecucı çırajmın ııtorta 

pualarını almak ıayeılle 

d aha bir çok cına1etler ltle
mlı olduiu tahmin o !uomak· 
tftdar. 

aafeye ııdıp eolebtlırler 
Yankee Clipper tayarHI 

ııaaal Atıu dentzı Cizer lnde 
eeylr yaptığı lçla bu muafe 
unodur. Bundan dolayı yol-
cular 30 dan fazla almı1a· 

caktır.Tayarede y mekler elek· 
trakle yapllmaktadır Taya-
renln yemek raloouna J 2 
kııllık maıalar konmuıtur 

Muntazam hdYd saf rlerı sayesınd i 

Y ankee Chpper uat 17 7 
de Port Vaıtoıtondao hare 
ket etmlf, Aıur takım ada 
larıodan f ayal ad ıı lımaoı 

Hortaya p azar aünü ıaat 
7.40 ta vatmııtır. Orada 
12 48 e kadar kalrnıt pazar 
teıl aabııbı aaat 19 49 da 
L ıboou tutmuıtur. 

Amerikadan ·Av upaya 
45 a · t e gi iliyo . 

Ayrupa ile Ameıl&ra ara 
11oda en modern ve en ıü · 
u tlı tre oaanllotıkl~r in bıle 

ancak cl6rt, beı anode aıa· 
btldljlnt nazarıdıkkate alan 

ta1are kumpı
0

oyaları bu iki 
kalayı mClmkün olduj•ı ka · 

dar az bir zamanda birbiri 
oe bejlayacak ha YA vuıta 
lar1 vücude aet ırmcğl dOıün 
mOıler, büy6k deniz ta yare 
leci tmal etmııludtr. 

1939 Senealode Atl&1 de ~ 
al:atol tik defa olarak •ıacak 

büyük deniz tayarelerlol 
Amerikan Boetog L:urnpeaı· 

yuı y pmııtır • 

Bu kumpanyaya meoıup 

Y nnlree Cl ı pper ismindeki 

deol ı: ta 9areıt Port 
toodan Avrupaya mütevee· 

clhen havalandı . Ve bu Gç
üncü uçuıu ile Bı rleıik Ame · 
rıka - Anupa muntazam 
poıta ıervlıf nl eçmaktadır. 

Dört ıefer v ptıktan ıoıua 
yolcuda kabul e tmei• baı · 

lamııtır. Bu tayare Undber-

EYvelkt hafta Fran11zlaran 
L!euteoant - de-Val11eau 
Partı lımhıd,kı deniz tay&· 
relerlohı ıarattnl keaen At
laı rüzıarlıırı arkadatı Yan· 
kee Cllpperln bt liktı ıOrAtl 
n l arttırmııtır. Ona Jıırcl ım 

•etmlttlr. Hele A.ur adala· 
randa tayarenlo aertk tnme· 
ıl . ıerekıe bavalenmuı fev · 
kalide kolay olmuıtur, Ta
yare L•zbnodan Manllyaya . 
uçmuıtur . 

Poıta vapurları franıadan 

(Sonu d6rdnocd ıayf ada) 

Vali Muavini 
dün gitti . 

lzmlr Vah Muavlnllilne 
tayin edtldtilnl yazdığımız 
Vail Muavlnlmtz Emin Kırıt 
dünkO trenle lzmlre ııtmtı 
tir. Emin Kıraı; Vallmf~ 
Recai Güreli, daire mOdOr 
lerl ve Peru idare Heyeti 
tarafından uiurlanmııtJr. -
Pullardan alı

nacak vergi. 
TOrk Hava, Kızı lay ve 

Çocuk Eıırıeme Kurumları 
tarafından eattırılen tutkallı 
makbua ve ıefkat pulları 
aidatlarının da kazanç ur 
glılae tlbl tutulmaaı Mahye 
VekileUoce allkadarlera bıl 
dırılmlıtlr. -OKULLAR: 

Yukstk deniz ticaret 
mektebi. 

Mektebcmıze 939 fth zar· 
fında talebe kayıt •e kabu · 
16 ıartu 

l - Mektebin tahaıl mQd. 
detl hıe ve y6luek ııoıf lı 
olmak üzere 6 aeoedır. Ya · 
talı •e paruızdır. GeyHI ti 

card ıemılerımlz" kaptan 
ve maktnlıt ve deniz mee 
leil için fen adamı yetlıttr 
mektedır . 

Mektebe kabul olunan ta
lebenin ııytmt , ylylml ve 
ıalr hutuaah mek!ep tara 
f ında n temtn edtlır. 

2 MekttSbln bu ıeoe 

hem l ı ıe, heın de yükaek 11 

oıfın a t«lebe alınacaktar 
A - - Llıe 11nıfına alına· 

cak talebelerin orta mekte 
bı bıttrmlt ve 1aıları on 
beıten küçQk 19 dan b6yük 
olmamaları ... ıarttır . 

B - Yükaek 11aıf a alana 
calc talebelerin de lııe me 
zunu olmolan lazımdır 

3 - Yazılmak için pıı 
zarteıl, çuıamba ve cuma 
8üolerl mektebe mGracaat 
edılmeltdır . 

4 lıtekltlerıD mekhp 
mOdürlüjüne kartı yancak
ları tıtldalarıoa agoğıdakl 

veııkaları rapteylem el erı li 
zamdır; 

A Hüviyet cü:ı rl anı, 

B - Atı klğıdı, 

C - Mektep ıahadetoa 
meal veya tud ıknameal •e· 
yahut bunların muıaddak 
ıuretlerJ , 

D Polhee turitk edi l 
mıı iyi hal lı i.jıdı .. 

E Velilerfoln izah lı 

adresleri ve tatbık lmzalra 
rı. 

F - Alta adet ko rtonıuz 

fotojraflara (9 X 6 eba~ın 
da) . 

5 - Yazılma tıt 26 ağuı · 
toı 939 cumarteal gün6ne 
kadardır ~ayıt olanların ?8 
afuıtoı 939 pazarteal ıünü 
ııhht muayeneleri ı ç ın 1abah 
Hat 8 d e mektepte bulun · 
maları llzımdır . 

6 - Fazla tafıı llt için 
Ortaköyde mektep müdGr 
lüjüoe müracaat olunm•lt 
dır . 

lıtanbuldan eavrt mahal 
lerden yapılacak mürac uııt· 
lara matbu mektebe duhul 
btlılılnden gönderilir. Müra
caat için polla pulu rönde 
rtlraeıl lizımdır. 

Daimi Encü
menin dünkü 
toplantısı. 

Vilayet Daimi EncClmenl 
dün Vah Recai Gnrelınıo 
baıkenlıj1nda toplanuak 
Edremldtn Dereltk6y mek· 
tebtnlo ikmali tnı .. ı için 
250 lira, Hanan Ait Çetin 
kaya mektebinin tamiri lçfa. 
120 lira, Hanan · Edremit 
aruındakl ıounın teı ıbzan 
için 9540 llrahk emaneten 
yapılma11oa karar verllmlf 
•e bazı d•lreden a•len ev 
raklar 6serlnde de 16rüt6l
dtlkten ıoora toplantıya ıon 
verılmtıttr . 

-~~-

Askerlik kamp
. ları bitti. 

On ıekı:z: günden beı 1 de· -•am eden lııe -.e ôiretmen 

okulunun aakerl kampları 

din ıooa ermtıtır. 

G~açler dOndeo ı tıbaren 
imtihanlara baılamıılardar 

Bisikletciler 

2 6 T ımmuzdı istan~ula 
gidEcekler. 

AtleUam federuyonu ta . 
rafından tertip cdtl ı p 21 ve 

23 temmuz tarıblerınde lı 
tanbulda yapılmuı~lizım re 

len bııılc.let yarııları Anka· 
radan btldırılen b r emirle 

28-30 temm•za bıralulmıı· 
hr. 

Bu mOtabakalara ıehrt 
mızdeo Sabrı •e M~h·medın 

ltUrak edeceklerini yazmıı 
tak. Bıııkletcller 8Öoderılen 

bu emir üzerine ıttmekten 

1arfı nazar .:tmtıludır . 

Deh• lyt btr zaman ka 
zaomıı olmaları ıtıbartyle 

bıı ıkletcllertmız bu haft" da 
clYar kazalarımıJEa aıder~k 

foımlarıDı artıracaklardır 

Tuğla imalitı muayyen ev- · 
saf ta olaca~. 

lktlaad Veklletl memle 
ketıD lıer tarafında yapılan 

tuilalarao boy Ye va11fları 

nao btrbtrlne uymadıiını ve 
bunun tntactta bır çok mah · 
zurlcr doğurduAu netlceılne 
varmııtır. 

Bu ıebeple Vekilet dlier 
bazı maddelerde olduju gl 
bt bu inıut malzeıueain ln 

dcı formunun teabıttne ka· 
rar verıntıttr. 

Bu makudla bu ftyın 24 
ıünü Aolcarada lktıaad Ve 
kllett nnayl tetkik heyeti 
rlyHellnde tujla fabrika Ye 

b armanlaraoın mOme11tllerl 
bir toplanhya çaılırılmıılar · 

dır. Toplantıda V ekl!etla 
noktat nazarı tufla i.mılle

rfoe tzah edilecek ve mu 
ayveo tıpleria tf"ıbltl için 
mühlealan öjren•lecekttr 

Müteakıben Vekil et ev. 
nfını tayin ve muayyen bir 
müddet ıoora da memleke 
tin her tarafında btr inç tıp 
tuila imal edllecıektlr 

Bir pota me
muru mahlıılm 

oldu. 
Ztmmetıne para ıeçlrmek

teo ıuçlu btr poıta memuru 
din 3 ıene iki aya mah
ldim oldu. 

Altı ay iDH Bandırma 

poıta haY le memuru Haaan 
Soyt 800 l&uıur lırayı zim
metine seçlrdtil ıddıHlle 

tevk ıf edilerek mubalreme
ılne bakılmakta idi 060 
ıon duruımuı ajır ceza mah 
kemetlnde yapıldı. .. 

800 Kuıur lirayı zimme · 
tine ıeçlrdfil ıablt oldujun 
dan 6 ıene d6rt •J afır hap · 
H bu parayı muhakeme baı· 
lamadan 6nce tamamen 6de· 
dlilnden bu cezanın yar11ı 
lndırılere-k 3 ıere iki ay mft 

ddetle hapıe kooulmaaıoe 

karar Yerıf dı 

Sütciiler hak-
kında takibat• 

Bir müddetten bert ıehrl 
cnlze hileli ve kar tık ıOt ıe · 
tlrerek ıattıkları Yelli.in bir 
t0rl6 hüv lyetlert tesbıt edl· 
lemlyen ıalilıler aranmakta 
tdt. 

Dılo bunlar yine mahal
le ara1tnda k6ylertnden ıe 
tırdıl"erl hılell ı<itlerl aater · 
larken Belf'dtye za bıta11 ta
rafından yakalaomıılardır 

BeyköJüodeo Ramazan, 
Cernllt izzet, Cemtl ve H•· 
Ul tımındekl ıahııların elle
rfodekı ıüt gOiOmlerı alına

rak tahlıl ettlrtlmlt \ e ıüt 

ler de yarı veraya ıu oldu 
tu aolaıılmııtar. 

Kavga eden çocuk ~ir ~a~ 
dım y1rılad1. 

Dınkc ıler mahalleaınd•0 

Eıreftn kı-z çocuiu ılc •>'"' 
maballedeo komıuıu Fatftlll 

ıO' nın 2 yeıaoda Hüaeylo ıır•• 
b&J ' da bır kavra çıkmıt ve 

o· 
nu 16rıen Eır~fın ka '"' ç 

k le cukları ayırma lçlo er• 
10 

rına s irmlttlr Küçük HeıeY 
yerden aldılı bır h ıı kadıo• 
atarak baııodan afır ıurett• ..... 
yaral11oma11na aebep olOI 

tur. dıfl 
Çocuk ka •ıuıoıo ver 

ıııe 
bu yıualama hldlıttı l po 

ki r •' haber verılnıtı, çocu • b•f 
kadın hakkında tahktkat• 

lanmııtır. 

•GJ -
Donanmanıı--,, 
zın talim/er!· 

,.d,.) 
(Baıtaraf ı b r ncl ••~ ııt' 
tanbula ıtdeceil ııbı, : fi 

:1ırbl111 lzmlre ve dab• ~'' 
bOyük la8illz re111tle~f ,

1
.,

muhtehf rürk 11111•0 • 

redecekUr ıd1f1 

1 H•~ , atanbul, 2 ) - • ,...,1 
23 telP ı · mektep ı•mlıl, lı ı 

tıtlr'1 . Hatay bayramın• Jlıt'' 
rnek üzere lıkenderuP .aıı' h•' .. nına mDleveecıhen 

et.ınlttlr. 



2l TEMMUZ ı~c» 

Bulga 
Alma 

-

ko uşması 

V I~ ALliANL 1\I. 
•Tımer.» &o lıtaobu mu 

habırı 7 temmuz tarthıle 
IUelealne ıönde rlldlil bir 
t.Jarafta diyor ki: 

k.6ıe lvanofun BerUne 
Japtıfı ziyaret burada bl 
JGk bir allka u1ındırmııtır 
Elsıerl T6rk ı•zetelerl mlh· 
••r cle•letlertntn Balkan An 
tantını daiıtmafa mu•affak 
ola.adaklarından flmdı de 

gitmektedir Türkler, ecnebt 
dıplomatlarının~böyle teva
zu göıtererek karııaında 

efılmelerJnln gururunu ok
ıadıiı için AtalOrkOn de lla . 
zen milzakerelert uzatmıı 

oldufunu batarlayorlar Ruı · 
yanın da biiyle hareket et · 
tlll thtlmal dahıltadedır. 

Maaftb Türkler bu ıeclk -
m•J• endlt• ile bakıyorlar, 
zira kendileri her ıkt mem
leket ile de bıfh bulunmak· 
tadırlar 

« The Obaener» ıazeteaı 

ala buıuıl mubıbırl 8 tem 
muz tarthtle lıtanbuldan 
yazıyorlar: 

Garp muaıklılnl TOrktye · 
.de ilk defa 6freten ~ulla 
fa Saffet uf at etti Kendi· 

13 

Balkanlarda li;rıııklık ~ıkar· 
llı•k Gzere Bulgarlıteaı kul. 
laadaldarından be baetmek te 
dtrler. Maamafılıı Bulgarlı· 
taaın. Balkan de•letlertnl• 
blJGk de•letlerln ellade bır 
llet ol1n11lnın aeye malocaiı · 
•cıaı btr tecrübe ile anlımıı 
oldufunu Omlt etmekte •• 
koa.ıulartle balıbaıırde.kl 
dolru battıhareketlnl tda- al Mevlevi t~rlkahnıo 
-... etmesini temenni eyle 
llıaelctedlrler. 

Bulıar - Alman koauı 
llılalarının Balkanlarda huıl 
•ttııı hoınuhuzluktan bab· 
••dea «Ne•n Chronjcle» 8 
teıa:aa.uz tarıhh nilıhuındı 
dı'°' ki: 
l6ıe lnnofun Almaoya 

1'Yabata Balkan latlldllı ba 
lcı11ıaarııdan TOrkl1ede birinci 
derecede mOhlm adcledıl
.._elctedır . 

Bulıarlıtao, muahedelertn 
l&dthrııı lıtlyen yeılne Bal · 
lcaıı devletidir. Bulıar•atanın 
llıılhver de•letlerlnln teklif. 
1•rıaıı reddedectilne •e1a 
~iç olmıs11 harp takdlrlade 
'-haraflak idame edeceitne 
11

•1r Grnıtler tıhar edilmek 
'•dır Bulıar hududundaki 
~tatürk hatta, Bulıarlıtaoa 
'" taraftan lııu•vetlı kom

'"1•rla çenllmıı olduiunu 
tlıterınek Gaere tahkım 
:dtl111elste ve ftJnı zamanda 

f~ ll:aeınleketlnln Türk - Ruı 
b 

0
•unun bareklbna maruz 

1 '
1uactuıu "Ye mıbver de•let· 

•tı .. 
" e lltıhalno kendi kendi· 
el 
1 lııarabe1e ı6r Qklemek oL 

-~ tzbar edalmektedır . 
CI. 0 adrada müÖteılr«Ne••• 
t tolllcle» gazeteaıaın la · 
'ııııbuı • t, ınubab&ri 7 temmuz 
tıbıı 

dıiı e l•ZetHlne iÖDder· 
1\ bı., lelırafta diyor kı: 

et, ~·~ •üzakerelerl hakkao 
iL. Urk etklrı umumıye11 .,,. 
._, •Jrılcnııtır: bir kıımı 
t~ ı~lttıeıerın a•ctkmuıaı 

'"'ta , ertaıDao ıu hu KuıJ• · ' b,ı ,h laaınadan kurtarmak ... u. 1 • 
~''-'I ' e hareket ettıtıoe 
bu etlllelcte, dıierlerl ise 
t,,d ltcıkaıenln Ruıyısnın 
d,._ dnt •af ba11nda ol muın
b\ll 

11 •rı aeldıtt kaoaatlnde 
~lltıı•lttadırlar 

'''d ' 11"ed1ldıtıne a6re bu 
' d(i 

d,lleu de ıebep, Baltık 
'I"' •rıııe ıarantl verme
fı._d ~Ulcabn loglltere tara 

"" a "eı 1 uıyaoın Felemengl 
ı,\l ••ıçreyı •e Balkan dev 

''1nı ı '• t 1 aarantı altına o ma-
'd.~,' 'ı> •dıhn ı1 olmasıdır. 
'''-ıh '•e hatta kendlılol 
1 L lbıı b l 
'"'ti ı e olmı1an mem 
1
ltt, ere te11:ıınat vermeie 

~ •t 
I ()'* llıektedır. 
\'"-,tıl!t taraftan loglllz dıp 
"'' ''•ııın ıöıt~rdıklerl 

~ ela Ruıyanın hoıuna 

ncO '· Harda Y•ıamıı olan .. 
azizlerinden Me•llna Cell· 
l"ttln Rumlye mualltmlık 

etmlı olan mutua••ıf Şem
al ı Tebrızlnfn ahfadındandı. 

Muatafa :;affet muııkıyt 

hem ltalyada hem de Fran 
Hda tabıtl etti, Franeada 
Salot-Saenıln talepUğl~de 

bulundu. u~85 te Parııten 
döndükten ıonra 25 sene 
mQddetle armontk, fuıue •e 
kontrpuan tedrlı eltlit ııbı 

bir müddet de muzıkal hu-
mayuau idare etmııur. 

7 Temmuz tarıhlı <•Nnn 
Chroolcle» den: 

Tatillerini loıılterede ıe· 
çlrmek (lzere Brıtlıh Com
cll» tarafından davet edilip 
perıembe ıcceal loglltereye 
ıelıo alh tane TOrk talebe 
81 dün Londrada çok iyi va· 
kit ıeçlrm•ılerdır. 

Enell ilk gördüldert bü 
Jük dOkklolaran ve otellerin 
aunı6rlerlnde yukorı •e 

•tal• gidip ıeldıler . 
Nıhayet btr bııılcletc . ma 

t•za1taa rıttıler ve Hol burn 
Vıaductdakl 1eyrüeefer ara 
11nda hep btrlıkte deneme 
bınıılerl yapıp otobüı ıöfer 

lerlol uçlarını ağartacak 

derecede yorduktan ıonra 

garbeedofru ıeyahat ede 
cekleri blıtkletlcrt aeçtıler. 

Bıııkletler keodılerlne Ra 
lelab tarafınden iare edıl 

mııtır. 

16 Buçuk Jatında olan 
lımet liuluıl bır ıazete mub 
birine lngılız erktk •e kız 
çocuklarının blrbırıyle ko 
ouftuklarıoı rördüiOoden 
dolayı «Şoke• olduiunu 
ıöylemııtır Bu küçlik Türk
lere bQtOn hayatlarıocı bir 
kız tle koouımanın o kızı 

tahktr etmek demek ola· 
calı 6irettlmltUr. 

<<flmu»lo lıtıınbul muha· 
biri 7 temmuz tarıhıyle ar• · 
zeteılne gönderdlfı bir tel · 
arafta diyor ki: 

Liva kumandanı O.M. 
Lundun rlyaıetlocle olarek 

100 üç hafta zarfında An

karada 86yük Erkioıharbl 

ye tle müdsfaa tertıbatını 
müzakere eylemekte olan 

ı ıltz heyeti dOo burayn 
Dl h b ' 
ıellp bir Türk , mu 'ıı ıne 
raklben Çanakka e n zml 

(Sonu d6rdiiacG sayfada) 

Poli ika ve Alma 
• • ek o 1 ' . 

·Le Figarodan 

((Şu ıoo güulerde Bulaar 
baıveil ı lı Berlınde ziyafet 
lerde •a"lt geç ı rhl<en, Al 
mao lktııat Nazm Hımer 
Funk, La Hayal ve kraliçe 
Vllhelmınenln Uiccarlarıoı 

ziyaret' ediyordu. 

«Çelik pakt» tan e•el ol
duiu gibi ıonra da, ftt•ıt 
dlplomaafıt Almanyaoın ıar· 

retlerini ıtmal cenup 
mlb•erl (izerfnde durdurma 
fa munffek olamıyor Mı 
zacının hakiki meyil ale Al 
manya, Anupı trannena 
lelerinden hiç ayrılamıyor. 

Dikkatini S6YeJte veya Çad 
ıöl6ne çekmek lıtedtklerl 

zamaD, bu dıkkat Kopen 
baida, La Heye de ltalyan 
Ucaret ve Ulbarına rekabet 
etmekle. Bratlıla•ada •eya 
Danz'gde eekl ltalyan 
Macar · Leh kombinezo
nunu parçalamayı tamamla 
malda mefiuldür. 

Üç6nc6 Reıchtn lmpara 
torluk zihniyeti bfr hanı 

v~rul ıoktıaf (berinde mu 
hakeme 1ilrütmektedh: Şt 

mal denizi - Tuna - Ka· 
radenlz •eya Eiı denizi. 
Ukranyadan, lialkanlarcfan 
•e ~arpatlardao Rott-;rdama 
ve Oıloya kadar olan hat 
lar ham madde, zahire •e 
döy ız getlrmektedır. Şımıl 

- Cenup mlh'ferl Alman 
yaya bir t•Y •ermez. Hatta 
üç 1aram adadan, lıpınya 
farım adaeı, ltal1a yaram 
adaeı •e lialkan yarım ada 

11ndan Alman otar111tne 
en az gelir temta eden ltal· 
yadar . 

Lt Hıyede, Alman lkt1-
11t Nazırı ve Reıch Hankuı 
relıl Her Funk bütün batll 
ve bunuo iki ucuna da ali· 
ka ıöıtermek lıtedlflal açık 
ca beyan etmııth: «Hollan· 
dayı ziyaret etmek maluat 
larıodan b ı ri de, demlttlr, 
Almanyanın lkttudl m6oa
ıebetlerıoı yalnız cenubi 
Avrupa,a ıentıletmek lıt•· 

medıjını , ayoı zamanda garp 
m~mleketlerlyle de iyi m6· 
oa1ebetier temenni etljlmlzl 
dünyaya aöıtermekUr » 

Alman Hollanda müba 
de. eıl ve tranııtl çok azal 

mııhr. Azılıt akı aerıe için 
de yarı1a yakm olmuıtur. 

Buoua btr çok aebeplert var
dır , baılıcall Alman otarıı 

metod !arsoın Felemenk le · 
caretlnln zlhnlJet, prenılp 

ve ananelerine uyrun olma 
yıııdır Hüliıa, Almanya 
cıhetınden kazancı azaldıiı 

oııbette Hollandanıo logılte 
re tle mübadeleleri daha 
büy(lk bir thllyaç halt~e ıel
mektedır 

Her Funk buna çare hul 
mak olyetındedır. Tabii bu 
karar Hollaadalıları tevındır
mekted r. Etvertrkl mQbade 
leler beklyul tatmin e.drcı 

ofıun. 

HH funk Nazi burok ra· 
ılılnln gıt gide rafbetınl ka
zanır aörün~n bir mezhebin 
taltkıdır. Bu mezhep altın · 
dan ukın1t1al<tan ibarettir. 
Mübad~le alçülihıde altun 
mefhumunun yerini lnean 
emeğ4 mefhumuna terketme-

ılnl lıter. 

Bu uıu l . eıuıoda e1<lece 
dııud sn ham m ' ddeler ve 

zahireler eııthı almak, ıonra 
bunlara emek mahıul'uı ile 
yani ödey •clntn kendi floan 
ııle teslim edecejl emtia 
•e mamQl maddelerle öde· 
mektlr Daha bultf, alacals 
la diler paraların nominal 
raycJle bir nevi d6t0k para 
alır kt bu para onu Alman 
yada me•cut ~mtla lir. lktl 
fa etmeye veya alacaiını al

maktan ••• geçmeye mecbur 
eder. 

Slltem mübadelede b6y0k 
bir intizam temin eder, ma 
lıaızı alan •• ılze m~mul 
maddeler aatan a1nı mGıt• 
rıdır . Bununla beraber, yal 
nız bir ktııle altı •erft et
Uilnlı için er ıeç ona tlbl 
olmaya mah&&lla>1unuz. Bu 

uıulü tecrübe edeDlerln bepıl 
çok geçmeden para ile tedl · 
yede bulunan da ha baıka 

mOıterıler de bulmak Ozere 
müna1ebetlerlnt tehalGf et· 
Urmek thtl7acıaı du7ar. 
lar. 

Metzuubablı uıulOn da
hiyane bir tarafı yoktur. Bu 
uıul zayıf •e Jartıcı memle
ketlere lııarıı muvaffak ol 
mUflUr. ika HDe ll>UddetJe 
altın lıtokundan hemea ta 
mamıle aıahrum olen Al 
man1a1a muaı.zam ıllihlan· 
maaının icap ettırdtil hım 

madde lbtlyacıaı temin et· 
mtıtır. 

Bunula beraber Her Fun 
kun paralarıDın ailan11nı 

dıkkat edea Hollandahlara 

kalay •• biftek• mukabil 
tencere miibadele etmekten 
daba ıace bir ıeJ tekl f •l· 
mHi muhtemeldir. 

Ham madde •• . zahire ıa
tııtle traDılt muamelelerl· 
nlD bedelini k11men maaa(U 
maddelerle, k11me• de dö 
•izle ödemek tekhf 1 batıra 

ıeleb&lır. 

Şu vakıa umumi mana•· 
raıtyie dıkkaU çekmelıdlr: 

T •tebbüılert, f aah1et •• po· 
hllkaıı batha11a otta •e Bal
kaa _ Anupaaıaa temaJ61 
eden Alman1a, en uaakları 

ııbı en yakın noktalarda da 
laııhere ıle rekabet etmek 
tçın ıarba döoml)'• çahıı -
JOr. 

EY•elce Almaaların ıGnün 
bırınde Hollandayı ııtaıl et· 

mek Diyetinde oldukluı ld · 

dıa edıldı Umua.t harpte 

Hollandayı neden ııtıli •l· 
memtı oldukları dOtGnOldO· 
mi? 

Müdafaa •aaıtaları ve dt 
i•r ıebepler bir yana çOnkQ 

itinalı bir bttarallı Hollanda· 
nın teneffCh almak Ye thtl 

k 1 etmek tçfn yaçlaranı ı m• 
Almanya ya kapı,. arahk bı . 
rakmaıına mani olmuyordu 
Alman~• Hollandayı tıaal et· 
mıı olıa1dı mOtteftklertn ab · 
luka11 kapıyı deha tam ola
rak kapıyacaktı 

Almanya bir ablukadan 
korktuiu müddetçe Hollen· 
da ıle doıt geçlnmelc iller. 
A'>lukaya meydan okuyabi
leceğini 16ndılı gOn vaalyet 
tamımlle delltmlı olacak· 

tır 

MASAL GiBİ 
2000 Aşk şarkısı besteledikten sonra: . 

BEKAR KALMACA 
YEMiN ED~~ko~güzo~r~ 

A vrupsda, oo beııocl e~::~ ıarkııının nalmelerlnl J•P 
da Sır Hokvudun teılı dö- rakları koparıhp havaya 
il ve onun ıdaruıude d atalan bir çiçek ılbl daiıt· 

du ka ar 1 d vüıen ıerbeat or a· maya baı • •· _ 
garip bir orduya raıtlanm Sonra llır ııık ıörundG . 
mııtır. il 

8 k t muhtelif aı . 
u u v•e , d te· 

h l rlD en letlerln mu ulp e · 
k d&\erlne 

ıekkül etmtı •e eok~kom · 
ıbtt yaç ıöıtereo her 

8
° n. 

d dl U aıu dara hizmet e er · b 
bir ı nuebetle AvruptnıD 

._ koıarlar, ııodao (;tudoe 
toora 

önee bırfne I 
b heder er 

ötekine karıı ar da 
tarda •e aradaki zaman ul 

1 111efl kendi kavgaları• 

olurlardı 
t « 01u En ıayaoı hayr• 

1 
-

barebelerl » tkıye •Jfl 11>ao 
' 1•11>• ia karar •erdıkl~r daD 

l 1 ~ lkl 11111111 
vukuaae •ıtır. u dJierl 

bara Papadan 1aoı, r 

h ı rak ça onun aley tne 0 • dır 
b met oe pıııyordu. Mer • afti• 

b.lmekalzlo 1ıuruphD ! "'tlü· 
-ı " ıle do•u kadar 1ıiiıu lU ıılo 

ler ıoora bır müıarelle 

otun·du. uıuP 
Fakat mütar&ke Sır 

d 111eıd• · bo1lu cıevam e e ıtı ,, .... , . 
Hok•ud Napolıyr ıa · 

a ,. 
Orada kencıa b•f•P AtDI 

• 1etı 11 • mımakaad1te, rıyı Sır 
aılltl . tiır l \ o bert• Yer blr ç•· 

Robeı t · de oı duıupuP 
6 

On 
v 1 ' 1 te baiıne ıeteccı•P bır•· 

d ballDO ce, onlara ken 1 tok . 
kıp ltaıyanın ıüo•fU karar 
raklarında dolato>•i• 

•erdı. etleac• 
Seyahatına bırıı dohD 

J oaaD 
katmak açın •1 G koP 

d il •• 
çalan aakerlerlP • 1 lJ•. 

ki bir ta Laıeıre adında 

nı da beraber aldı· ah' 
ıefJ 

N.bayet bu iki eldıltr. 
Fioıaıua ıebr&oe 1 da 

ıokaklerıD f&oraounıo 

dotııııriarkeo Sır 
Roberl 

btrdenbıre haykırdı: lu • 
-Alman Gaıkoo, ıu 

... bali! 
• öyleaıeı 

Bu ıö&ü ıö1ler 1 ndell 
ÖZ iÇ 

bır çıft ma vı 8 ' R berle 
cır o 

1 gü ı iimaıyerek - öıOo 
çevrıldı . tfob,rçıft ma•I 1 ye 

ı.. dar tase 
ıahıbt ıüı ı er .. a ı-uı 

it d• o ... 
güoeıın Jftğı a ıD ra· 

f lrııı •• b ı r mey•• alt> d Keodt · 
kıl 1 

yıhalı bır 1ıeoÇ b'a'• 
bır ar• 

dııloe yak laıan keil 
1 bir er 

bıomedeo ene • ıüldil 
ta hrık eıierce•ID• 

Şatonun peocırelerlndıa 
btrııt açılmıı •e ılael luz 
keodtılnl 16ıter1n•ttl · 

sır t\obert bu ıenç kız
dan lımlnl ıordu. Ve keadl 
ıımlol ı6yledl Az ıonra 

k .. tak çarıaflarında• 
ipe l yat bir ip aıılıya del 
1apı mı 
ru uzatıldı . 
Caıkoo maodollal elt•dea 

kt Sır Robert kılıcı•• 
bır• ı , f k d 
çıkararak bir tara a oy u. 
ye ip• dolru koıtu. H . 

Fakat bu ıırada kısı• 

ıl tekrar l91t1ldl: -
-Ben ıarlıı ı61ll1ea ••· 

kerl lıUyorum . Gaekon 
Bunun Ozer•ne 

ıatoya dotru koıtu 
D.akıkalar ıeçl7or, 

Roberl bekliyordu fakat 
bir mOddet ıonra dtl•r bir 
pencereden bir ııık g6rOndü 
Bir loaao ıekll 16ae ~ar~ 

B 
'
ekti zırhla bir aelıe 

ptı. u 

Sır 

rl 1öıterı7ordu: 
Bu ıuhlı adaaı aıalıY• 

dojru bajardı: ı 
- HeJ, •t•iıdald adam. 

Uıı ıtzıo Udertnlı olan Sır 
R bertt eılr etUk. Oou dl-

0 K zkar· rtdırt kızartıcalıı. ı 
detim hıle ile onu içeri 
aldı Emri yeren de beaıml 

Sır Robert llılmuka .. ele 

baJkırdı. 
- Alçak Hhtller! Buraya 

biUiln ku•ntlmle 
tekrar k k . 

elecek. ıatoouı.u 11 ıp a 
r 1 m l\ıs kardttl•l de 
yuracı ı • 
alıp kaçıracatım. Sen yap· 

tıfıoı b ılmı1oraun Stı Ro
bert benim ıaıkın 

Fılhakıka Robert derhal 
oradsn ayrılarak mıcerape · 

rell kafıleıtol topladı . Aıı· 

k bet aeaeyl doldu· I• fU arı 
un bır naJ11 mGıkllltta• 

Mukkaa ltal1an ı•· 
ıoora k 
t ıuou mu•affaklyetle u · 
ot kapılarını kırarak iç· fil ıp, 

eri ıırdi. 
S ır Robert ıtmdl atını 
t nuo koridorlarına ı6re · 

ıa ko üae\ kızın odasına ka . 
re i d n 
d r gıtm'ı oradan 19mer e 

• d alrm•ıtt · ·atla yara" o aJA • 
Fakat sörd6ili manzara· 

ya inanmak lıtemlyordu 
Güzıl kız, ıöAı6n6n t!D 

haykırdı uf ak h~reketlnl btle be1'rtea 
bırer 1 k bir f ııtao fçlnde 

ve çekildi aıttl 

Sır .Kobert yıne 

-Hayddı Ga1kon 
ince ped" emeler Qzerlnd• 

takip zeoııo Of k 

yaogelmtı ,atdıyaor ·~:::o~ 
Onu ata al l toralım 

edecejız . I " 
Araba akıscn karan t5l 

d . oluna de çak6oçefe k• ar Y 

Yam etti . 
. kte bir ıatoya 

Kurıunı ren n Nıbeyet 
cfofru ılerllJOrd · 

demtr kapı-hendefi ıeçl ; · 
h rdan ıçert tr 

lrdl ve 

ıözden kıtyboldu· "' deki 
thalı aDuD 

Şatonun nıe • 
lo nzerloe 

taılard•n b lrlo imdi 
Sır Robert 1 oturan d 

G k dan ıunu rica e 1 
de "' 

0 

•ordu: k ıöyle oe olur? 
.H ır ısr 1 

11ndo'lo çal! 
Btraz m tatlt 

Derken nuındo11n ' n 
hı aLın aydın l attı~ı dan nıt' 

·~uh t tçınde ı.oüeulr ak11 

1 ucun • . arının 1 k •arkı ıuJ 
dolla ç• ara • man 

Jo,ordu ııttftal 
ICız: onu .ıörGnce 

bo%madan: R 
-Nıha1et, dedi. Str o 

bertl karıılamak nulp olu· 

h Ha•allnde Y•ııyan yor a · 
bir lıı.. ka •uımak lçla ••· 
neler geçti · 

Sır· Robctt hhlcielloden 
köpGrOrordu . Gaakoau . 161-

tererek: 
-Bu çapkın, bu ıaklabıD 

burada, ıeotn yanında a,ı • 
mı? 

Evet benim yanımda 

(Soou dördüncu ıayfad&) 
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IAYPA ı 4 TORltDILI 

RADYO 

AIKlRl RADYOSU 
· İngilterede kadın askerler 

harbe hazırlanıyorlar. 
l Dalga Uzunlug·u: 

kumandanlara ıerel& kadıo, 

1 Bulgar-Almarı 
konuşması 

ve Balkanlar logilterede ntaD müda
f auını ıum6Uendlrmek ve 
tamamlamak için kadınlar

den vaıl mlk1aıta tıttf ade · 
Je bıı vurulmuıtur 
Şımcltden kadınlar harbi

ye Dtzarettnde ve Nazrretın 
teıekküllertnde bir çok ., •. 
stf ele re a hnmıtlardır. Ka -
llıalardan Hker1 kıtalar t~ı
kll edılmıttlr. 

Kadınlardan mQrekkep 
ukert t~ı•kkGllerden btrl· 
ala lımt: 

Auluıltar1 terrltorıal aer· 
vlcedlr. Bu kadınlar tahta 
ılllha alınmıı· olan erkekle· 
rla g6rmekte olduklara va· 
ztfelerln aynını tf a edecf'k
lerdlr. Bır fark ıle ki cephe 
1ıertlertnde hizmet ı6recel&
lerdlr. 

« Var auluıllan terrı· 

tortal tenle• » 1938 HDHI 
e1lülOnde teıekkol dmtıttr. 

Bu gfio bu l•teld,ül in 
ıtltere orduıunun en mil 
hım cüzOtamlarındaD .. irini 
teıkıl eylemektedir. 

laglltz orduıunda tatbtk 
edlleıelm kte olan me
todların hemen cOmleıl bu 
teıekküle tatbik edilmektedir. 

Bu lutaata yasılaa kadın 
laran manevi kuYvet ve 
kudretleri ıayana ka1ıt de 
rece dedir 

V. A. T. S harfleri lle 
alınan bu tetklllt Harbiye 
Nezaretine merbat lae de 
her mıntakada bulunan 
ıruplar kumandaalaranın 
emri altında bir aeYt ıer· 
be.tiye aahtpttrler. Kn1r1an
daulan dahi kadınlardan 
m6reldıeptlr. 

Bu ıenlılo l&urulma11 Ye 
ldameıl pek b6y0k ıayret 

ve mahareti mucip olmuı · 

tur 
Bu teılctllta dahtl bulu· 

nan kadınların hepıl ıönll· 

ltUerdea mClrekkepttr. Hepsi 
de ayhklıdarlar HGtbelere 
ı~he a1laklaran mıktara ar 
tar. 

Bu teıktllt ıulh zamanın
da daht çok mOhlm hizmet
ler ifa eylemektedir. 

1938 SeDeıl Eyl6lüniin 
buhranla ınnlerlnde V A. 
T. S 1e menıup bir kadıD 
zabit d6rt atin d6rt ıece 

durup dtDlenmeden çahım•t · 
tar . 

Kıtaat her ae çalıımakla 
me11uld6r· Kumandanlar 
her an tefUtteUrler. 

Talimler 
Son a1lar içinde talim •• 

terbl1e1e daha fasla ehem-

ml1et atfedılmekted r. e. 
taltm •e terblyedeD edile• 
tıUfadeler barizdir. Kadın · 

lar ite fa1dalı olma1a elle· 
• rladen ıeldtil kadar ıa1ret 

aarf eylemekte •• bunda 
munffak olmaktadırlar. 

loıtlıı:ler bu l&ıtalara t~ı
kll eden kadınlara · •terrt· 
torlette,. tamını vermlılerdır . 

Harbl1e NazareUnln ittihaz 
eylemtı oldufu karara ı6re 
bu iradın kıtalannın her bl · 
rlne bir aumara •• ••rllmlı
Ur. Harp halinde •eya her· 
haaıt bir ihtiyaç halinde bu 
numaralı kadın kataları ay 
nl numaraları t•t•Jan ve 
erkeklerden mlrekkep bu 
lunan kıtalar ile · blrltkte it 
ıareıelderdlr . 

v. A.. T. s. ID ..... , Ye 

l 
1 1648 m. 183 Kes. 120 Kvv. 

ı•rek erkek asker erin kuv · T.A.Q.l9.7-4m. tS19SKe1. 20 KYY (Bnıtarafı üçOncü aayfada) 
rla mGdaf aalaranı eörmek 
üzere akıamleyio hareket 
ettt. Heyetin hafta ıonunda 
lıtanbula dönüp derhal Loo 
drl'J• mQtev~ccıben mufa
raket etmoıtne lattaar edU · 

vel maoe••1elerlnl iyice öl · 1 T.A.P.51,70m. 946SKcı. 20 Kvv. 
ren1nefi en mGbJm bir •a- 1 21 . 7 . 1939 C11ma 
slfe addederln ı 12 30 Profram 12.35 Tnrk 

V. A T. S teıktlitı hu mOz•il. - Pi. 13 00 Memle 
ıaten leuaım ıer•lılert ile 
meııul bulunmaktadnlar. 

Kadın Şğf erler: 
V. A T S de hır do ka 

dın ı6f er luta11 teıktl edıl

mlttlr. Bu t6fer lntalarına 
F. A., N. Y. denmektedir. 

Kadın ı6ferlıer aanalların · 

da çok mah r olduklarını, 

hattl erkeklerden btle lbtün 
bulunduwlarını lıoat eylemıı

lerdır 

Bu taferler tankları bile 
idare edeceklrrtnl ı6vlıyerek 
bu lutaata taytnlerlol lıte 

mekte lıeler de Harbl1e Na
zaretl onlara «ılli.bh» vazi
felere 16ndermekten te•akkl 
eylemektedir. 

Amerika dan 
Avrupa:>·a 45 
saatte gidiliyor 
(8aftarafı tldnel aayfada) 

Amertkay• ıenede 190 ton 
mektup .,. kart tetımalıta· 

chr. Eier bu •azlfe iki kıta 
araaıada aefer yapan potta 
tayarelerlne veriline Fren· 
ıızlaran ıenede 1 O milyon 
500 bin frank kaaanacakla 
r1aı 161lüyorlar. Bundan bat
ka Franaa, Anupanın Ame· 
rtka1a en yakın bir memle 
keti oldufu için Avrupadan 
Amerlka,a ııldecek bütfto . 
posta eıyalara en k11a yolu 
takip edeceilne 16re Fran
ıaaın bundan · çok lıttf ada 
edecefl dütünltmektedlr. 

Yankee Cltpper, Avrupa· 
dan Amertkaya yo'cu da 
16tlrecekttr. Amerlkadan 
Pehplnyana .f5 Hat 33 da
kılıada ıelmlt olan lu ta
yareDID Aınerlkaya deha 
ı•ç ıtdeoeft tahmin edtl 

. mektecllr. 

Bekar kalma
.ğa yemin eden 

adam 
(Baıtarafı 6ç0nc6 ıayfada) 

mahpuı kaldıfı laer gece 

benim için bir ıarlu beate 
l dl Kardeıtm onu 1akııık

la muharip Sır Robert ıana . 

rak diri dlrl lnzarhuaiı em-

retmlıtl. Fakat ben rfca 
ederek bayatını kurtardım 

Gaıkon bana ıendea bah 
ıedea aık naimelerlle ha · 

1atını Adedi. Rabe;to Mıa 
( Bealm Robertcıttm l ) keo . 
dlılnl buraya hepHttlltmız 

ıece Gaakoo bana aenıa 

bOUln maceranı anlattı O 
zamandan beri her ıün 
senden ltahaedlyor. Şımdt o 
maceraları aeoln afı •ndeo 

Hnln dudaklarından ıııtmek 
lıUyorum . 

Sonra bu ıenç k ı z , ıO· 

sel ma •I ı&zlerı aıkla pa · • 
rıl parıl yanarak Sır Rober· 
ha kollara ara11na ataldı . 

Beı aene içinde aıalı yu 
kara tkl bin aık ıark111 ıöy

leylp çalmıı Ye böylece 
kendlılne aıktan ıma ıele

relc bltün hayatınca beklr 

kal•al& 1•••• et•lı ela• 

ket ıaat ayuı, ajanı ~• me
teoroloji haberlefl. 13. 15- 14 
MOzlk (Senfkn•k plllılar 

- R) 
19.00Profram 19 O!MOztlr 

(Caruıonun bir pllkı) 19.15 
TGrlc mOzlfl (Fuıl heyeti) 
20 00 Memleket Hat ayara, 
ajanı ve '1teteoro1oj ı ha 
herlerl 20. 15 Konuıma 
(Haftahk ıpor ıenlat) 20 ~O 
TOrlc mGzlll 

1 - ... .. - P'erahfna 
peırevl 2 - lımall Halı kı 
- Ferabfna heate - Catl• · 
yaa cuyl ıtrtıkle 3 - lımall 
H8kkı - Ferahfeza ıarlcı 
Atetl •ıkın. 4 - . . .. -
Sontur talırıtml 5 - lıhak 
Varan - Ferahfttza ıarlu
Seyretmek letn 6 - lımatl 
Haldu hey - Ferahfeza tar· 
kı - Mehtapta ıftzel olur. 
7 - Nuri H11lıl Poyraz -
HüHynl ıarln - Arhk ye 
tltlr 8 - Rahmi bey Mftı· 

tear tıulca - Gel ey ıakl ıa
rabı tazelf'ndlr 9 - Muıta . 

f af Netz - Hüzam tar'- ı -
G~nlüm ntce bir 1 O - Ştlk· 

rü - HOzzam ıarlu- Ada 
nın yeıll çamları. 

2t. t0 Konuım• 21 25 Ne
telt pllklar - R 21.30 
Müzik (Radyo orkeıtruı -
Şef: Pra~torluı) 

1 - Job. Strau11 - Ge 
ce kutu operetinden uvertGr 
2 - f Lehar - Altın ve 
1lim61 (Valı) 3 - Joh St 
rau11 - «Acceleratıooen», 
V alı 4 - R. Heuberıer -
opera baloıu operetinden 
uvert 5 - J . Offenbach -
«Orpbeuı• - uverUh(l . 

22 30 MOsılc (Opera ıele 
lu1onlara - Pı) 23.00 Son 
ajanı laaberlert, ziraat, eıham 
tahvilat . kemblyo ~ nukut 
bonaıı (ftat) 23 20 Müzik 
(Cnband - Pi ) 23 55 -
24 Yarınki profram. 

1 Kıyıp nüfus va ıskerh~ 
cüz~am. 

Korucu nahtyealnden al 
dıjım nüfuı ve Hkerllk cib· 

danımı ka1beltim . Y entıtal 
alacaiamdan hük•ü olma· 
dıjı tlio olunur 

Korucunun Çarkecı 
k&yOnde• Sille1man 
otlu 327 dolumla 

Haaan 

Gaıkon mandolini aevJnçle 
bir tarafa b1rak1a ... 

Bu IÜQ FJoranH ıehrlntn 
orta11nda yakıııkla bir loıl· 
hz ı•ocloln heykeli eörülGr. 

Bu heykel, HVdlğl kızı 

llazaomak l~ln vlli1etla eD 
muhteıem tatoıunu bet ıene 
mOddetle mabuara etmlt 
olan macerapereıt Sır Ro 
bertin heykelıdtr . 

mektedlr. '\ 
Kumandan Lund Ankara• 

da en bOyGk btr mtaaflrper· 
•erlik eördGlünQ Ye bütOa 
mftz~kereler m&d.:tetloce 
kardeıce bir ha•anın haktm 
oldulunu beyan etti. lzmlr 
ıeyahataoıo kendıılne, bir 
mGdd~ttlr Trakya, ve İzmir 
deki mOdaf aa tertibatını 

teftiı meluadtle Ankaradan 
uzakta bulunan Türk Erkl· 
a1 Harbiye Relıl Mareıal 

Çakmakla taoıımak fırsata 

nı temin edeceilnl Gmlt et · 
mektedır. 

(drımit asliye ~u~uk 
mahkemesinden: 

Edremldln Hallaçlar ~o 

yünden lımatl kızı Merye 
mln kocuı Hallaçlar k6 
yünden Halil oilu S6ley
man ale1htne ikame eyle · 
dlit boıanma da vaıınıa le · 
ra kalanmakta olan muba · 
kemeıtnde mnddeaaleyh 
Siileyman namına çıkarılon 

da vetlyenln tkametılhınıa 

me~huhyetl haaebtle bıla 
teblli iade edıldt§lnden da 
vetıyenln lllnen tebllilne 
karar verilerek muhakeme 
lerl 11.9 939 pazarteat aaat 
14 de ta l ık edllmı ı olduiun-. 
dan m6ddeaaleyhtn vakti 
mezk fude ya btz:ıat ıelmeıl 
veya bir vekili kanuni ıön· 
derm••l gelmedıfı ve • vekil 
de ı&adermedfil takdirde 
m•hakemenln gıyabında de 
vam edeceil dantl1e ma
kamına kaim olmak Qzere 
tlln olunur. 

Yılayat Daimi 
Encümeninden: 

ldarel Huıu16ye1e ald çar 
ııda Camll Kebir kar1111nda 

Vıliyet Matbaa11 bına, ma 
ktne, alit, edevat ve de 

mlrbaı etJaıtle blrltkte •e 
4ç Hna müddetle icara •• · 

rllmek lzere ~ 5 ıGn mCld · 
detle açık art1rma1a konul· 

muıhar. Senelik lur tabmtn 
bedeli ( 100 ) liradır 
lıtekhler icar ıartoamele 
rint Huıuıt idare ve Eocll
menl Daimi kalemlerinde 
ber gün için ıiirebıltrler 

Pey ıChmek lıt11enlerln yüz· 
de 7 5 dlpoır.ıto akçeaı olan 
22 1 ltıayı Huıuıi ldare 
vezoeıtae yatırarak ıbale ıG

nO olne 24 1 939 tarihinde 
ve aaat 15 de Encümeni Da 
lmiye ıelmelerl ılla olunur. 

Balıkesir Askeri Satın 
Alına Konıisyonundan: 

1 - Bandırma blrllklerlntn thUyacı lçın kapalı zarfla 
3. 7 939 ıOnG ekılltmeye konulmuı olan 9400 kilo ıade 
J•iıaa Yerllmlt olan ftat bahalı ıörOldOfünd~n btr ay zar· 
fanda fDtaç edilmek iiaere pazarlafa çıkaralmııtar . 

2 - Pasarlajı 25 7 939 •ala günü aaat 11 de 1apıla 
oa§•odar. lıteklllerla 740 Ura 25 kuruı mu·nkkat temi · 
nallara •e belit balıelerlle mezkar gtln •• aaatte Balıke
ılrde ker 1aha alma komlıvoau mGrac atlar1 IQ1.umu tf ln 

..... \it . 

21 TEMMUZ 1-
Balıkesir l\tlenıleket Rast 
ah<ınesiBııştabipliğinden: 

1 - Açık elulltmeye konulan ıı Balakeslr Memleket 
Haatabaneat için mubayea edtlecek 3580 lfra 10 k•ruıl•k 
edvl1e, panıumaa malztmetl ve bakterl1olojl leYasımı • 
dar 

2 - ihale 24 7 939 tarthlDe raıtlayan pazartHI ıGoO 
aaat 15 de •lliyet makamında mGteıelsktl eadlmenl dal· 
mi huzurunda icra kılaaacalından tıtekhler yukarda J• 
zıh ıiln •• Halle muvakkat teminata olan 1Gzde 7.S •••· 
betinde 269 llra11 yatırdıklarına dair makbus •eJ• bank• 
mektuplarlle encOm~nı datmlye Ye ltıte muhteYIJah al• 
bu huıuıtakl tnatu 6lrenmelı tıttyenlerln Bahkealr4e e•· 
eilmea bOroıu ıle Memleket Haıtabaalo~ .,. lıtaab•l, lı:aalr 
ııbbat mGdiirlGlderıne mOracaatları illa ofunur 

4 - 1 - 186 

Balıkesiı· askeri satın 
alm«ı komis)rontından: 

1 - Balakeılrtn Çayırhlıar mevkıtnde yapılacak 2 ad•t 
4 numarala Sl'&raj loıaata kapalı zarfla elulltme1• konul· 
muıtur . 

2 Tahmtn edilen bedel 57920 lira 82 kuruıtur. 
3 - Mu'fakkat teminata 4147 liradır. 

4 - lbaleat 7 · afuıtoı . 939 pazarteıf ıBnü ıaal t1 
de Balıkeılr kor ıatın alma komlıyonunda yapılacaktar . 

5 - Pıio, keıtf, fenni ve buıuıt ıart•ameler lıtanbul 
Aokara le••zım imtriıkler•le •'9 Balıl.eılr ko'ordu ıatıO 

alma komlı1oolarında ber gtln aörülebılır. 
6 - Eluıltmeye ııtrebılmek için bu ıı bl kı1mette ıoı•· 

at itleri yaptıklarına dair ıhale ınnünden en az 8 10" 
ev•el Yl ll1etler nafıa mOdOrlOklertndea alanmıı ehliyet ••· 
ılk•11 teklif zarfına konulmuı bulunma11 lisımclar . 

7 - Talı pi erin belli belgeler •e alltınc:ı maddede ,,. 
sıla ehll1et •eslkalaraaı ve muvakkat temlnatlaraaı lta•1 

teklif melduplarını ihale ıaatlnden en ııç .. ,r ıaat ••"'. 
llne kadar komlıyena makbuz mukabili teıllm etmelırl 
16zumu tlln olunur (Poetada vaki gecikmeler mut•~'' 

deitldlr .) .f ·- 1- 212 

Gönen kazası idare 
heyetinderı: 

Gayri mınkullırin ıçık artumı ila satıı illndır 
l - Gönenin Rüıtem mahallettnde eturan ölO AW"1' 

leh oflu Mehmed lılaim 3437 ıayılı lıunuD hOklml•r10' 

aykırı hareketındeo dolayı tnhlaarlar ldareılne 2292 llt' 
50 kurut para ce-zuı ödemde mahküm •e borçlu bulu:ı; 
maa• haaeblle üzerinde tapu ve ldarel huıuılyede k•'1 

•e Gönenin RGıtem mahalleılnde kltn ve ldarel huıuı11' 
de 58 numarad" mukayyet ve 600 lira muhammen ls•f 
metinde maa mGıtemtl&t ıld kattan ibaret bir bap h• 0'~ 
Balcıbllkl mevldincle vaki ve 18560 numara1a mukat1' 

f •• Uzun~ınar mevkllnd~ ukl ve 9646 numara1a ın•IJ• 1, 
1et tkı parça •e d6rt dönüm tl5 lira lutmetlnde tarl• 

1 
1 

Hınaplık mevlıı:llnde •akı ve 2129 numaraya •uk•1'' ,. 
mukayyet lkt evlek miktarında 75 lira luymetta.ie bit •' ı 
ça batın ıatıhp paraya çenıl,,.eatne G6•en tebıtlt •"''. 

•' komls1onuoca 21 7 93:1 tarıhtnde J numaralı ile kar•' 
11
,. 

rlldliloden ııbu d6tt parçadan ibaret olan ıayrl meokll 1 
rln tahıllı emval kanununun 13 ncü maddeal mucıbl0' 1 . ..... 
aleni mftzayede1e vaz tle ıatıtıD111 2 ejuıtoı g3g tar 1.,. müaadıf çarıamba ıün6 ıaat 14 de lcraaına idare h•1't 
ce 12 1 .g3g tarihinde karar verılmlttlr. 11,,ı, 

2 Yukarıda tayfa edı lea ıOmde ıaJrl aı•D"" dl'~' 
muhammen kı1metınıor 1Gzde 75 tini bulmadıiı tak bl' 
en ıoo artıranın taahhiidG baki kalmalıı: tartıle ayrıc• •'' 

tt•r 
kararla temdit ve tlio edllecel& tarıhte en ~ok •' 
ihale edtlecekllr. ottlıl 1 

3 - Yukards 1azıla gayri menkuller üzertodeki 1' 1.ıt• 
111 oıv alacaklarla irtifak ve diğer alakadarları eneln 1,,, 

lertle yirmi gÜ• içinde idare he1et1ne btldtroı•l•' 1 

eder. • f' 
t•P" 

4 - Satııa çıkarılan bu ıayrl menkuller:o 01•' 
teecll •e intikal harçlarıle ıhttyer edilen ve edtlece: 0 1•' 
ıalr bilcümle kanuni ri'uum ve maaarıfat ahcıJ• •' 
ca ktar. Uı''' 

5 ok~ ~ 
- Artırmaya tıtlrak edeceklerfn aa1rt oı• 1ı~•'' 

muhammen kıymettata 16zde 7,5 ntsbettade p•'! • ıı•d'' 
••fa milli banka mektuplarını 2-8 939 ıaat il 1• 1 
inhisarlar ıdareal Yezneatne yahrmalara ıarttır. 

1
,,,,,'', 

6 - Daha fazla malQmat almak fstlytn ve !~~1 ıo•O' 
16rmek lıtıyen taliplerin G6ntD ı11hlurlar sıı 
her ıOn müracaat edei>ıleceklert tlln olunur. 21S 

. · -~ 
Bat1ldılı yer: Val&Jet Matltaa11- 8altkeılr 


