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lngiltere Japon 
anlaşması imzalandı. 
--------------··········-----~---------~~ 

Lozan zaferinin 16 ncı yıld?
nümü ve Hatay zaf e 1 • 

Eşsiz gün memlakalin h;·j;;af~~a hırıretle kullandı. 
ıdızındaki Hatay bayrağının yı. . 

gölge törenle silındı. 

1 

lngiliz gazetele1·i bu itilafın; Japonyanın mu
hariplik hakkının tanınması şeklinde tefsir edi

leceğini kaydederek teessüf ediyorlar. 
Loadra, 25 ( Radyo ) -

8tr müddetten beri deYam 
•d•D loıtlıa Japon mOaake · 
releri bltmlı ve anlaıma 
IQlzalaomııtar 

Usalc Şarl&ta loıtll& ılyaHtl. ya ııtmlttlr . 
Ankara, 25 (~.A) - Lo· 

HB Hferlatn 16 DCI Jlldl 

ılreD bir "lkıı tufaDı kop· ,,,., .. ,,. l 
ajı1111nı •emur etaa A) _ eıuı .., heyecaaını hlklm o•· 

Aatak1a 23. (A· · 1 •ıran halk ıtmtll artık 

Gueteler bu IUllfname
•ta lmzalanmaaına tee11Gf 
•dı1orlar. Ve bOtOo Japon 
'-••• muhariplik haklsıoın 
lc•bul edılmft olmaaı tel&llD· 
de tefılr edlleoellDI kay · 
cl•dıyorlar. 
Anlaıma Tıyençtnle bera

b•r Jıpon orduıunuo ı11al 
et•ıı bulunduiu dıfu Çın 
~Gtalıalarına da ıamlldır. 

al• deilımtycc•ll ayrıca 

kaJdedılmııtır 

Lo•dra, 25 (A .A ) - Dan 

Londrada mtlll mndafıa 

barp le•azımı Harbiye Na-

1:1rı •• Balıırlye Nazarları 

lmttaratorluk Genel Kurma1 
Baıkanı •• Ha•• Meraıalı 
8aı•elJllette btr toplaDh 

yapmıılardır. Toplaatı tttr 

eaatten fazla ılrmO,tlr. 

Parlı, 25 (A A ) - Fraoıa 

Hawa Nuırı bu ıOo Loodra 
e * 

Nas1r orada Blerıotu•uD 
Maaı denlslnl tik d•fa olarals 
ta1ar• ile ıeçtıllaln 30 ncu 

rı1d6oClmG mGauebeUle ra· 
pılacak ıeDllklerde huluDa 
cak, ayoı ıamaada loıllt• 
Ha-.a Nazırı ile 16rGıecek· 
tir. 

Bu yıl d6nGmft mloaae 
betli o lnıtltere bom bardı· 
maa tarar• fıloları bu ıtl• 
FraaH Oııerl•d• bfr talim 
uçuıu yap11111lard1r 200 den 
fazla ta1are •• blnd•• fas 
la pilot ltllralc etmltllr. 

•lm6 dolaylılyle dOa 
buıuı l b Anado1o ejaoııntD kapıeı 6a6ade t•d ı ayra· 

muhabiri bildiriyor ıımızıa dalıalaomakta ol· memleketin her tarafında f rao11• 
1 

M 
Ha taydaki ıo• d duju kıılaya eırmtıt r • • 

kuYvetl bu aabab 7,30 Ba rutmlD bayrak IDdlrme Ye 
ıe•loç tenhOratı yepılmıı 

ve Lozan lcabramanı Mallı ·ı ıtar u ._ Aatak1adıa arrı au •ekPI• kıemı blttl•ten ıon· 
1 1 •• ,.... 'Y ll · Şıf a6al tasım•• mlaDel mlaaHbatle yapı•• r• fraaı•s kıtuı ıe m reı· 

le 1adedllmtıtır . iki doıt ordu arafladakl ıe· •tol ıfa etmekte bulunan 
Ankara 25, (A A ) _ lıtt raflı ıll&b arkadaıhlı çırç• TGrlr lutuınıD 6nQnden ıe9· 

1atetlcumhur 

tlplıflacieD: 

uhtttıt• ra Umumi Kl. ••ıl içinde çolc aı d 
8 

mit -.ı ondan ıon 
elm"tlur. Meaulm ıaatl• k e fraotıs kıtuının 6nOnden de 
çok 6nce bütOD Ant• ya Tark lntıuı ıeçmlttlr. lkt 
balkı kıılanın 6nOnd• yer doıt memleket ord•ları mG

almıı bulunuyord•· meutllerlaln Hat•J toprak· 

GOsel Hatayaa aaa 
yurda ilhakı •• Loaa · 

nın 1ıld6nOml mGauebetlle Labnan, Beyrut •• H;':~k larında bu ıoa karııhkla ih · 
yurdun ber tarıfnıdan rea· te butuoan bir çok Uram merulmlal takiben Fran· 

hl daklk•J• h . y al Mı •I •• buıutl ıteYat ve lru ntlelerl de bu tarl k ıız kıtaatı R•J ao ı ye 1 

areşalımız Alman donanmasının rumlardaa aldıklan tehrlk bOt6u tf laylD ta• .~!~.~:. ıehlr yolu ükzerlo~e~ı :ı'!~ F 1 TOrk bllJrafı altın• yOı• geçere aaa · ransız gene· • lerdea ~ok mutehuıtı o an o~lilt olmak için rılıafftı. Aadıfll mnkllnde T6rk top· 

l 1 Baltıktakı manevraları Relılcumhur lımet lnöal v. bu. lreılf balk kütl• raklarıoı terk eylemııterdır. 
rq l ferefine birı teıeldılrlerlal ·u ••kabtl teb- I 

1 
da ı&se ,arpı Hatay Vallıl S~kmıntlır 

•r ar eın ~ fru ~i"afet verdi. Bu manevra-larJa-denı".z-altı ge- rık!erlalo kıblill••• ~Anadkolu. rordu. s at 7.30 ı• o ., Hetayıa aoavatana ka•uı· 
., aı M Hıta1 Valbl Şilkrl S6k•: tutunu Relılcumhurumu• 

~Dlcara, 25 (A.A ) - Ge- • • Una Q e e l- ıGer r~f"lcetıode Allt•t ŞO Mılll Şeflmlı lımet lo&oClne 
"•l "urraay Beıkanı Ma- mılerıne antrenman yaptırıl- '. A k d rtl Kan.ılı, 1tbık Saıko•••· •ı•lıdakl telırafla ar• .,. 

'•ttl Fenı Çakmak bu ıOn m ktad r 1 n ara Q. loı Fethi Dıalt, "''' 110~;~;: lemlıtlr BftyOk ~'"'1 11alade bulunmakta olan a ı . Ankara, 25 (A A. ) - Mü· Keoıoloıu Ab••t L Milli Şef 
" k 1 V k 1 Al Ç · l 't •• .u 1 Tü kü maktlı talt· 0''0•ıı aelrerl heyeti relal Berlln, 25 (A.A.) Al· telbahtrlere ·antrenman yap na • lt e 1 1 1 •ti• halde kıılaya ıe • "'• olhıQo r 0 d d 

1 '• ı. L b h A L ra•a ,ı-e n1aı ..... h••• Metro• ltpf yen 1•. •aeral Hutsl1>1er •• ma maD doaaama11 Baltık ele· hrmaktır. Tahtelbahlrler tor· •aya DU .. • n.-araya , .. .. 
1htı d ı 1 h d h d6nmtııtOr. ı 1 ı I••" SurlJ• BG Dk Tark uluıunun baıı· f t•refloe bir 611• •lra· Dizin • maaena ar yap- plto arıa lmayealn • O __ ..... _ r• • ı o an f d Gt· 1 f 

• 0 aDI l k ı,uı aı er tacı· •tı ••rınfıtır. maktadır. cum ıektUerlnl talim ede Franııı k•taatı kura• C 1 pa par • 1 

---- ......... ........... 

Nafıa Vekili
llirı tedkı4kleri. 

Maoenalardan ,.,. de· cekİerdtr 'n aı·ııere Alman ••ral Moley 'U Alb•Y o Dl da Halayda koydunuz. Bu 

1 .1~ o •• ,... 23 1939 ... nlsalh ıemalerln• antrea 25 CGzütamdın mftreldıep let tle kartılııaı•f •• ıOıt temmuz 
••a yaphrmaktır olan heı tahtelbahir fıloıu yaya kredi laım•ı'ardar 

1 
at l 1·40 da doıtumuz FraD• 

Berlln, ZS (RadJo) - Al- maaenalara tıUrak etmek · T6rk ve FraoııJ lrıl• arı 111 orduıunua ıon neferi de 
man tlonanmuı Baltık ele· tedlr . açmıyor. l1rııla1a karı• PraDll .. ıutlll or Hat 1 hudutlarını terk et• 
DlzlDd• mOhlm maaınalar G 1 du •olu Oze,rınd• TGrk kıta mtıtlr . Şimdi bltüo HataJ-Lt d ueteler bune ald 1116hlm Loadra, 25 (AA) nıl ı ti ılı yer b I 
yıpma• a ır. 1 atı da ıehtr ittik••• 0 da yaloı:a TOrk aJr• 1 

ane•ra arsa ıayeı a -M 1 l t b taf.Ult •ermelııte Y• Alman lıs Baı•elıill Çember lJn, 
1 

kt d Mtllet, 
1--==,==========--ı fAloıunuD harbi u•umtde A•ana Ka•aruıatla bir ıua almııtır. ••· dalgı aam• a ır. 

oldofu ııbı 1enll•ez oldu· le ce•abe• . Alm••J•Ja bir ŞOluCl SakmeaıOer Gı I meydanlarda bu mukadd•• İnhiaarlaT Ve
kilinin lzmir

deki tedkikleri. 
Ankara, 25 (A A.) - GGaı-

r6k •• lohlaarlar Veklh 
Rsıf Karadenl• don letaa 
bultl•n lımlre ıelmfıttr . 

lamlr, 25 GnmrClk ve 
labıurlar Velıılt Raif Kera · 
tlenl:a lıta•buldaa luulre 
ıelmtıtir . 

Yekti aaat 11 30 da TOrlı 
lt•lted ılrkeUne rltmff, mO 
HHHDID lllHalı ni. tGtQa 

aatııları •• bu H•• aauba· 
yaat buulakları hakkında 

tedkıkler yapmıı, f ırmala · 

rıD mfUaayaa ftatları etra· 
f ı•da luhıat almııtır. Kıl 
Uhpıuktakl lablıarlar pav 
JUDUDU ıliaden s•çlrmıı. Al· 
aancaktalsl · ıarap •• mDaklrat 

fabrlkaııaı 8sGm,tat6a4iepoları 

aı,ıliara fabrıkaaı•ı ı•smlıttr. 

Alrı••• dotru Vıl&ret ma
kamında •aliye, kıılada 

me•kl mGıtahkem kumen· 
d~nına, bel•dl1ede bel•dly• 
retılzı• ıadel sl1aret etmlı· 

tir 
Vekil yarın (bu ıGn) El• 

vapurlle lıtaabula d&Dıeek· 
tir. 

1 h do •- 4 1tı1-raa ••rmenl• ._atly•n ral Mol y 1 • karıılaıtı 1 
'9 yrafın g6lgeal altında 

UDU, er fmana a&rfl ı • ... .,.. " ' ak Qıere ü1 it tezahQrat . 
lnı•ıretlt bulundufuDu )'azı· babıı •••zu• olmadılını aaınıa ıahlt olu•• iki mh11 gor mem M il 
rorlar. blldtrmlıUr. bulunaa tarihi b&dlıe•I• la kurtarıcıları ve 1 1 

Japonlar feci bir boz
'gunluğa uğradı . 

Çinliler 3 alay ve iki tabur Ja
pon askerini mahvettiler. 

Japon lwuvetlerl 

memleket arasıa.lakl do•l· Şefltrl Büy6k la6o0ne mlaaet 
l ıı. bl ._ t d ho artıraea Okran btelerlel ıökleıe 
u 15u r -'• k yvet· ve 1 l 
tını ·uı Tark fraotıı u kadar yGkıelten eo HataJ 1 

e ••I· 1 rlolo teırlkl meıııah 0 
' lardın ıonsuz minnet ve 

lı b!r temıl tetkll e1lıyece ıftkran\arına ıabı1 mlnnıt 
aı amıdını ııhar e1l•••t • tasımler ıml k t rak Ha· 

tir. t t ..,1 bu bahUJ' rhlıoı 7Qk· 
on· I " General MoleJ 1 ç ack huıurunuıa n el c · 

bl heyeca . f 
ettı41 daıoıl ' 1 nıdum. A slg Şa tmlı. 
lçlnd ıkı memleket araıı Hatay Vallıl 
jakl doıtan• mOoaHbetle ŞBkrA S6km~•ıCler 
rln ve daha iyi ftoleımıı M 

111 
Şl!f Hata1 

arzularınıo ancak bir mlıal VaU~ıat• bu t•l•raf•::.::~~ 
olaa hu ••ticeyi Hll•la•ıı · fıcleld cnepla • 

tır bu1tJr•uılardır: 
Bunu rnGteaktp bando ŞlkrG SlUı•enıDer Ha· 

1 • .,.,ı. mıı o ft eTIDt M•n•YY••• ç 111
• • 11 taJ lnartuluı 1 o •• 1 

... Ş6lua Sök••1110er ·• feri• bGtOn •atandaılar it• 
Geaeral Mol•1· Alba~ ~~~ tırak ediyor. Hata1hlara re
rB Kanatlı, Alb•J 

0 
• ' f ahh •• baht11ar J•ıarıı 

f Tftrk kıtaları•• 
ranaı:a •• fıt11orus. 

tefUı eylemıı'•rdfr. 
Teftrı ıoauoda bando 

franus bayrak marıını 

çalaaala baıtamıı •• 
f ra•••• bayrafı 1•••1 

fodlrtlerek lıtlk· 

J.met la6n0 

,.,.., 
Çınlı. ili 111arıı çalınırk•• de 1erl· 

ele ı•- •• Talrk bayralı çekllmlt · 

Loadra, 2~ (Radro) - •• tmha etmltlerdlr 

Çın ajan11D1• blldtrdlilne ler t.uı kaıabaluı 

Hatarın ana•atana ka•uı· 
ma11 mOnuebetıle Baı•ekll 

Doktor Refik Saydam Rnl · 
ılcumbur lıınct lo6n0oe aıa· 
iıdakl telırafı çekmlıttr: 

Boyak Relıfcumh1numu-

H tayın tsmame• Tarlı 
Ur • • 
~a~r•I' hll"mtyetloe ı•çllll 
bt1 4aklkacla dakikalarca 

ı&re: çtrmtılerdlr. 

Çta lu\aları tlmalde iki A1r1•• Şınıbarin ıtmalln-
Jıpoa tabtnun• kutat•ıtlu (So•u ıktael HJfacla) 

zun 7Qce katına: 

Hıtayda ıanlı b Y· 

(Sonu GçGacQ aarfada) 
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Cenubi Tirol ahalisi hal 
yad ·n sürgün ediliyor. 

-- - -- -
8,r fransız gazahsinin vud ğ ı ha~ue oöre ~ ovulm! ~ 

istenenler ateş edtc . ileı ini söylem i şler. 
Fıaoaı zca Parıı - So ır 

ıuteaı 111 haberi •ermekte 
dır: 

Almanlann •e A•u11'ur 
yalılaran cenubi 1 tral, lıal 
yanıarın ı1e Dolo •nıt vahut 
yQluek Ad J~ dt!d ı k ler ı tnın 
takada - h tç bır reeml 
teblli olmamasına raimeo 
- oturan halk iki mthver 
deYlett tarafından haklaraGdı 
•erılm • t o 'au kararden ma 
lüına ttardarlar. 

Baklenmıyen bir karar. 
Bu 11ralarda bGtün fık. lr 

lere •e bılhaau mtlletlerln 
kanunlarına tamamen mua 
nz bir karar, tkı tota lı ter 
de•let taraf.odan alaamak
tadır. 

Cenubi Tiroide oturan 
250000 ktıtnln - ki bıan 
lar Alman arkındandır ve 
Almanca llonuıurlar, ancak 
ltal1a tebaaaıdırlar - Al 
man1aya yollanmalarına 
karar •ertlm11t1r. l:iu halk 
1919 da ltalyanıa • ırolG il 
llakıle Alman1adaa ayrıl 

mıılardı. 

Bunlardan Almaofafo 
muhacereti reddedenler ce 
nubl balyaya ıOrül•ulder 
dtr. faı•ıt ıdarecıler buraya 
ıtalyanl•thrmak lıtemekle· 
dırler . Fakat b6t6n l'•vret 
lere raf men Ttrol p•k ıoç 
bır t•kllde ltal1aolı ımakta
d1r . 

Bu mıntalcada herkea Al. 
manca konuııaalctadır. Fa 
ı•ı\ idareciler Umumi Harp 
te A•uıturra Ontformuı al 
tında kaybettıkluı l-ıabala 
rıoıa 1 kardPılerınıo matemi 
Dl t•ı yan bu ballcı ltalyan · 
laıhrmanın kabil o amınca 
lıaı anlamıılerdar Dıter 

tarafta• da btr k · ç ıened•n 
beri nazı propafandaıı bu 
mıntalcada çok bOyOk bir 
teılr yapmaktadır 

Bir mubadela usulO 
Hıtler ltalyanın ha 

llbaaardalrl hudutlarına har · 
met etmeie t6;ı •ermtı ol 
dujuadan bu muhaceret za 
ruri ı&•Qlmektedır. 1-alrat 
TClrlııye ile Yunao ıtan ara· 
ııaclakı ı 921 m6badeleatnde 
ıonra en b0y6k m•haceretı 
teıkıl edecek 'olan bu çare 
ye bat •urulma11 da me 
ı6cn bir netice dolurabt 
ltr. 

fakat aııl mevzuu hahıo· 
laeak mesele Tholıülerın bu 
aubacerete razı olup olmı 
yaeaklarıdır Bu ıGnkü vazı. 
Jet T1raJ,ada mQıbet bir 
ha•a •ımedtilDI 16ateı mek· 
tedır. 

f.11 ltact Daıl1 Expre" 
t•Z•te11atn cenubi Tuola 
16 ıderdıjı mub.btrıaın ıfa 
deeıae 16re, bır ç fçı kendl 
lerıaın muhacf"Hte mecbur 
ed ılece'<lerln• 6fr•n ıcce: 

- Eter b zt loprakluı 
mızı trrk• mecbur etmek , 
tat,,ıeue, b a o zaman ço-
lulc çocuk, kadıo erkek top 
lanıp, lcazmalanmız, o•,.k 
larımızla raatladıtımız l tal 
yanları 6 'd0recrflz 

Demııttr . D ier b ' r k61· 
)Oı de: 

- Bent buradan lcovmak 
hUveo her ,kim olursa der
llal Oıerıne atef eder ve 
e•hnı Jakanm. 

Dıve topraklarımı terket 
mele teıne olmadıiıaı acık· 

ça lf ade etmfıtlr. 

Datly ExpreH muhabiri 

men:uu b1ıblı mıuleliada"ı 
a1keıl kuvntlecıo aıttuıl 

makta oldujuou v• kam -
yonlar:a a1ke• Keldı itol bı l 

dırmektedir 

f1t h aber elan klmıelerln 
ıörledıkterıoe göte Almaova 
ya ile half" ern11nda bu 
buıuıtakl enilıtm•Jl le1nın 

eden yOJuek Ad Je •al ıl 
Sıcılva h Mutromatteı dır. 

(Malum oldutu Ozere Mnıt 
ro Maneı 1935 ıenu6nde 
Mu11ollo lyl Bolzeuodft hazır· 
ıanan ıulkattlaD kurtarmıı 

t ı .) 

Almao1aya hicret edecek 
olan ılk parti Tnolde Jeıa -
makta olan on btn Alman 
t~baatıdır . Mılino koaıü ı Q 
bıazat bu muhacıeret ıı\uıle 
uğraımaktad11 

Ahaanyanm nilfuz keaa. 
tefınden tlkayet ett il btr 
zamaada nO.fuıunu betleme 
dtil ıddıa olun"a hudutları 
içi•• ıld yC>z e ll i bin Tırol 
lü1il kabul ctmulme D•aı' 
bır ubal'.ıı 01ucıbe bulacağı 
merak edtlau•ktedlr. Dıier 
taraf ha da Tııollü l uırı ıu 
•etleri ıtmdıkl halde iki 
mtlyar franıı m<it•ca •izdir. 

falllr btr 111•ml~ket o ıab 
ltalyanın bu parayı naaıl 

feda edec•il de mnzuu 
bah11 meaetelor meyan.oda 

dar. 

Almanyaya 50 bin m~klup 
gönd.ren 

Esrarengiz 
adamkım? 

E • Hlkl ıOokü u Jımı:ııda 
Alma p yaya e ll l hını lllÜtt• 

cttYIZ propojenda mektubu 
1oll•nm•f oıdutunu Jazm ı1 , 
bu mektupları buırlı1aa 
zatın M Kıoıbal Daaııbda 
bır lo8ılız o lduiuDo da bı l 
dırm fllk. 

leıılız mabfılleri Stdan 
K&Dıhahn bu faallyet tndtn 
h~berdar bı le cleitıdtler. A 11 • 

cak, Taziyet tamamen mey
dana çıktıktan ıonra öfren 
dıler, 

Stefaa K•aıbal khndıi? 
Bır amtral ot ı u olan Ste· 

fan Kı•ıhal, b•hrı1e zabtt 
liit yapmıı. ı 929 ıenuınde 
•ıyHetle meııuı olmak Gze . 
re mealelıteo çekllmtıu 

Stef an Kıoıbal Londrada 
biraz ekuotrık olarak ta 
nınmalıtadır Fakat, bu bır 
g6r0nuıten t baret Ur 

Bılakıı kendlıl herlceıce 
çok mutllk, m6tkül 16rG, 
nen ıılerlo ıa ,et ba11t ol 
dutunu pöttermek ve lıbat 
edebilmekle maruftur. Ha 
rtd ılyHtle uğraıao bu zat 
harici tı ler eoatlt0ı6ne 
oaenıuptur. 

Dış siyaset muharriri 
Mı.ter Stafen Kınıh•l 

harp tarihine a td lutaplar 
•e bır çok romanlar ytt z 
dıktna ıonra, tly tro Hfı? · 

lert ele ke lemt" af mıı ye 
b6t0n Loodrada bü vük bir 
töb ret ka ysnmııtar 

BChük bir ateı e ıulhper 
ver fılıırlerl mtldafaa eden 
StefaD t• tnghal, ıoo za mAn· 
lara kadar l oılltz Alm D 

yalunlaı :u uının en hararet· 
h taraf tule r ndao blrt id i. 

K~ndlıl haleo 45 000 abo· 

n•J• aahJp olaa bir mec 
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"' -SEHİR HABERLERİ 
Halkevindeki 
konser. 

C . H P.u tlıl Genel Sek· 
reterl ıjl edrna Halkevierln 
de kooıer •nmek Qzeıe ıe 
zlye çıkae Fatth HalkeYI 
u kolu art ıatlerı rı df'n vlyolo 
nlat Ekrem Zek i ÜnıOr ile 
eı ı Verda dilo akıam Halk 
e•lmbde aaal 21 de konıer 
lerlnl Yermtılerdır . 

Hthük bir kalabalık ta· 
rafından toktp edilen, Halk 
evt boparloı6 ile de yayılaıa 
l&oour allka tle dtoleom ı ıur. 

Ça ı1nan uerlerden bllhuıa 
Albenlz · Danı ve Pal'•· 
Din Ka pr'81 çok beienlhnlt 
•• al kıılaomııtar. llı..onHrdcn 
fc•kallde miltebautı olaa 
halk ılbelr.lt alk ı tlar yapmıt' 

ve bu lerarh allr.ıılara cenp 
olmak (bere 11natl&lrlu 
proiram harc ı tk ı parça da. 
ba ~a l auılar • e dın leylclle · 

rint ıoo derece 111 Ote ha11tı 
etmııl<ırdlr . 

Saaatllarlarımı:11 candı o 
tebrik t>dH, IJJ ıe,.ahatlar 

dılerlz. 

Hah ya Mr tayin 
VtliJdlmlz mabaiıl ıda· 

reler mafettitlıer ı ndeo Remzi 
Aluncılar, Hatay tabııllt 

madürUiaOne ta1tn edıım ı 
Ur. 

Baytar Müdürü geldi. 
Mui ladaa vHlyet.mız Ve· 

terloer Müdürı üliine tay in 
edt lea Sel ım Y atatan ıel . 
mıı, ıkt ıün önce u:z. ıfee •ae 

baı lamııtır. 

Sütler muayıneden 
g ıçiriliyor. 

Belediye bıleh ıüt Htao 
ıütcQler hakkında cezai ha 
kümler takip etmektedir. 

Don 8eyl&6yünden Kadir 
adında btrlntn yirmi kilo 
ıütünOo ıulu o lduiu yapdan 
muayeneden an1eıılmııtır. 
SQtcQ cnalandmlmaıt•r 

mua çıkartmaktadar . 

Bu mün81ebetle Alman 
yaya defıtmıı olduiu 50 bıo 
mektubu tabetUrmekte h iç 
bir mOıkOllta maruz kal · 
mu1111tır 

Mteter Kıoah&l 
çocuklar ile her 
yapmakta olduğu 

belerı •e neıeaı tle 
hurdur. 

radyod 
zaman 

müıaha· 

de meı 

SIJfttl hayatta da faal 
b ir uoıu r olan mlater Kıng 
bal ilk lnUbapla liberal 
parti tarafından namzed 
ıöıterılecektlr. 

Ber) ın ııı zetelerl mlıter 
K nıh"lln ıo•kt uplara rr.Ü nl'\ " 

ıedettzl• lo ıılteı eye Ye ln-
ıttız matbuatın.• at~ı pCh 
k6rmr.ktedlr 

Ma iim o'duiu üzere At 
man p •opa ğaoda n u m Nok 
tor Gabelı bu m• ktuplara 
açık bir cevap urmııtır 

Dıf .1 taraftan mlıter 
Ktnghal dl\ berlıue relere k 
bu meaele•l bizzat dok tor 
Cöüelı tle münakt f'l etme 
gl teklıf etmııtır 

Vaziyet ne olurıa olıun 

mlıtu Ktngbftlta hu baro
kett Alm~oyada btr h are 
ket uyandarmııtır. 

Susığıdık Bel diye se-J 
Çimi yeniden yapılacak 
Secim Dev.et • Şurası tarafın

Yeni seçimı'n ağ

ustos bidayetinde yapıl -
ması muhtemel. 

dan bozuldu. 

Su11iırlık Belediye mecltıı 
lnt babında lcanuna aylcıra 

bazı c betler görilldOAünden 
DeYlet Şüraeı tarafaodao in· 

t ı babao yeniden yapılmuıoa 

karar Tert lmtıtır. 

15 · 6 · 939 Tarıhtnde çı 
kan bu karar mucibince in 

tlbabın y~nılenmeai Ytll,et 
vuıtaalJe Sus lırlak kayma · 
kamlıfın11 bt dtrilm • ttır 

Pamuk isıahı 
için tedbi; /er. 
l.llba, deneme ve üretme 

mGet1eHJerıodekl çelııma1ı 

civar mOıtabııllertne öaret 
mek ve aöıtumek üzere z,. 
raat Vekiıeu buıut! ıOo ıu 

ayarmıılu . Bu ciımıt den o l 
aıak iizere pamuk 11 ı ab ve 
üretme ç ıİtlıklerınde yepılan 
bıubtellf t~c· übeleı ı, alınan 

net ı c t lera göz öoOne koy 
mali iizete bJr çok çıftçt • e· 

rlmız bu ç&fthklere davet 
edılmlılerdır . 

Çıftç ıi.J!rimtz buralarda me• 
dero ek1m hakkmda mütbet 
ve pratık bılgller elde ede
ceklerdir. 

Av malzemesı 
ve bayiler. 

s~çlmln afuıtoı ayı blda• 
yetinde yepılmaaı muhte· 
meldtr . 

Bu ıuretle bir çolı lctmıe· 
lerlo ııklfelint mucip olaa 

ıeç lmla tekrarlanması bu 
huıuıtakl lbll l lfları ortadan 

kaldnmıt olacallhr. 

Onun ı ç ın Dnl~t Şarası 

nıo kararı Suııfırhkta mem
nunhı et l f" k '" ıtılanmııtar. 

bu yıl 
sebze bol. 

Bu ıene tebrlmb.de ıebze 
çok boldur. 

Dün pazarda ,dol.mahk bQ 
berin klloıu 2, dometııın 2 
klloıu 5, tekız on patlıcan 

5 kurUf'\ utılmıttır 
Oüo Belediye tarafından 

J•pılen muayene net•cea n
de ıerıllerde eatılan çürük 
ka•un, karpus, armut Ye 
ıalatahklar toplahlerak im
ha edtl ıı. ittir. 

Et 40 kuruş mu 
35 kuruş mu? 

Beledl1e tarafından "o 
yun ve kuzu etine 35 kuruı 

Ozerloden narh Yerıldıfı hal 
Oüok6 aayımızda a• mev· de, bazı kaaapların bu etle

ılmlnın baıladıiı ıu ıiloler rl 40 kuruıa aattıklıuı yapı 
de yedi numaralı aaçma ıle lan t •klyetlerdea anlaııl-

Jallı tapaoıo ba1llerde me•· rndltadır . 
cut olmadeiı anlaıılmait.ta belediyenin bu huıuıu 

olcluiunu •e •~cılaran bu •••1 tabkık eClerek halkın zua. 
yelt•D mGıtelu buıundui&.ınu rına olan bu ctbeu &ollJe· 
yazmııtak.Dan lohıearl1r Baı cetınt umu,oruz. 
aıadarıoıonden aldıiımız bır ---------·---

muı l6zumıu 16rülm01Uir » 
mektup'• 161le denalmekte 
dır: AYcılar1n bu ıt&ılyeUal 

ıazetemıze gellıt ıüzel ıe
«Barul depomuzdan el -

ye•üm mal almakta bulu 
çtrmıı detııız Bu huıuıta 

btı.zat tahkıkat y•phklan 
nan merkezde yedi baylm ıs ıonra d6okü yazıyı J•Zmıı 
vardu. 1 tak ohıearlar Baımüdür 

Her milracu.tiannda ve Ul~ilaüo cevabına •e ıöeter· 
darbal latek lerl yerı ne ıell - dJjı a llkaya teıekkür ede· 

rll•n bu beyllerla halkın ıh rız Y alaız yazdıfımızda 
Uyaçlarını karııhyocak de· yıne tarar ediyoruz. Bu ce 
recede e llerinde mrnut a• nptan ıonra da llaleltayln 
malı.emesi bu iuDdurdukları alikadar d6rt bayldrn ıor · 
mubtelıf zamanlarda yap- durduk. 7 Numaralı uçma 
tırdığımız kontrolle de gö· ıle 12 numarala yatlı tapa 
rülmekted ı r. Oepolarımııda nın buluomadıiı cevabını 

ve ba yllerJm zde aranıİbc k a ldık . Eıuen bı z de bu el · 

her nevi • mal:ıew ıı bu beta yazm ııtak lohlrarlıuın 
lunmuına rajmen yapılan buut depoıurıda her nevi 
bu ııkivett .. :verılı: •c hutu· av malzemesi menut 
un ııızete ıQtu nlarına ak olup olmad ı ğı n~ktHına bir 
aetthllmlt olmakla d" dk dlyt' ceğlmız yoktur. H11kt 
kate ıayan g6rdilk Bfnacn- kat olan bir ıey varta bu 
aleyh aradılı •• malzemeılnl malı.emenin bayilerde d6ne 
ba1ılerde bulamadıı}ını idare· kader buluoma111ıdır. 
haoenfzc beyan eden a vcı Hu bayı •erln kimler bu· 
nın BaımüdOrlOfQn üze iunduiunu loh earlar ldareal 
mQracut ettırılm•ıl veya keodlıl tarafından yeptara 
lamını n •• melzemul mev c"iı kootro\ net ı ceıtnde an· 
cudu buluomadıf ını keudlıl· iıvabs lir eanı,ortız Ooun 
ne beJ•D eden barut bayi· ı~ın adlarını burada yazma 
ini• lıaU ile btrlıkte 6innıl. ta IOzum 16ıml1or•a 

40 Oeu c~hk rakılar 
15 Güne kadar sattşa çıka

r ılabıl ~cek. 
lobmular ldare11

, yüluek 
alkollii lçk.lerle mGc ıı dele 
lçto plyaH ya çık araca jı 40 
derecelik rakı hazırlıklarını 

tamamlamııtır· 

Bu rakıoıo d ınlendlrme 

müddeti beoüz bttmedıfın

dan ancak OD bet aDn SOD 

ra ıat ııına baılanabılecektır. 

ltk parti olar•" Paıabah· 
çedekı f abr kada 50 000 kJ· 
lo 40 derecellk rakı yapıl

mııtır. Bunun tmall tçıo ha· 
hı (lz(im ıoınuı kullanılmıt 
oldufundan kalite lt ı bartle 

en iyi rakılardan farklı ol · 
mıyacak. yalnız içimi daha 
hafıf olacaktır. 

Bundan beıka tnblaarlar 
ldıaruı, hafıf ralcının tltelt.• 
rtnde de bır yeoıllk yapmıf ı 

bunların çıfte bıyolu olan 
•i z·ıuını mantar •• mulll 
yerıne~blr k111m ıu ı•ıelerınd• 
oldutu ı ıbl yırtılmak ıur•" 

tıle açı la bılen ince madePI 
kapaklarla kapatmalı mu 
vefık aörm6ıtür 

40 Derrceltk rakıluıa ylr• 
ma beı untılıtr~lık ıııuıoıo 
4U kuıuıs utılmuı muhte· 
meldır. fıat, dertce farkı 

na ıöıe beaaplanm . flır . 

lçkı lçrnlerln mnhım bfr 
kunıınd•, derecul yükıtk 
rakıların daha tyl oldul" 
kanaati Yardar 

40 dereceltk rakının b• 
kanaati de~ ftlrecef ı ve çok 
raAbet bulacai• umuluyor · 

ilk . t~crObelerd en alanec•k 
neticelere ıöre 40 d~r•C" 

hk rakı imalata arttıralac•lı 
Ye Jıjerlerı tedricen azalt• 
lacaktu. 

ileride Yunanlıtanda otd&J' 
iu 1r ·bl, dereçeat deha zır• 
de dOı<Ur rakılar çıknıl11t• · 
ııds düıGnulmelctedtr. .,. 

Yunantataaın elnert f--
Lı"' 

lerlnde 25 derecelık r•• 
lar •atılmakta Ye ıuıuz ıçtl · 
mek lttbartle fasla r•lb'' 

butmaktad1r. 

---... ·· --
i Japonların fec 

bozgunluğtJ > 
fad• (8 ı ıtar f ı r birine' •• , o· 

deki Çıo kuvvetlerJ ıkl r~lr 
h ı na ıehlrl zapt eta:D ı tle ... ,., 

Çıalller Haokof un 
0 

.. 

bında Jenı •• 1110h111t ~, ... 
vaffaktyetler elde eto>'f ~ ... 
dır Japonlar 50 ) kad•~,rP 
HD, mGbım mıktarda t• 

La1be 
malzemu aı • 
m•tlerdır . • ,olı 

J•ponların hezlıPetl 
fecldtr . 1,,ı 

Beı kilometre kad•'
11
.,dl 

çekilmek mecburlJ' ,f ,,,.,. 
kalmıılardır . Çınlıler d•f'tJ 
ferane ılert harekete 

ediyorlar. •"' 
O fer bir c,phtcl• f •' 

aç dOf~ıt· Çin lntalara l 1,,D 
alayını &hata etıJJ t I•-' 

' lı' Bu alay lardan •• 

yoktur •'"'' . K ntoovP ,,. 
Cenupta • k"t 

l ı oe dotru ılerı h•'; rlt -
vam et mel. te •• ıtd 1 

... , .• ,. 
harelteler olm•• 
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ISTAHA 
YEDiKÇE 
AÇILIR 

Atına, -
Deniz harp mektebtml · 

zta tatb ı kat ıemıaı ( Arl ı) 

lllekt•p remlıl l.tanbul, Yu
na, Brayıla, GalH ve K6ı

tence lımanluını z •yarrl et 
ttlıtea ıoara teraaneıre din 
•Ot Ye yarın dotu alrdenl 
ze doiru te-lırar Hyahate 
çllıecaktır. Yulsarına•ı lım· 
llalarda denı zctl~r lm1 zın , 

lthklerden, Bulıarlardan, 
Roıneelerden Ye buı·afarda 
lu E lealerden 16· mOı ol 
dulcları izzet •e ıkruıu 
buaların aiızlarından din· 
lll ... ıı o lan akrabAları bay 

tet tçınde kal.,ıılar •• mtHI 
bır ıururla g6f0ılert kabar· 
lb ıttır. 

Yunan denlzcılerıala mer· 

th1&1erı, yallar •• ı~btertıl•rl 
her yerde herkeaı hayran 
•t1a ı 1 ve yabancı memle· 
lı•tterde yaııyan E tenler, 
8•brı1emızın bu 1eaı fi 
danlarını ı6rerek heyecan 

"• ıevınçlerınden ıözyafı 
tla1ca.01ıerdır 

lialkaa antantı rlıonomlk 
ltorııeylnln Balue-ıte •erdıft 
lı,rar mucibince d6 rt Hal 
le,._ devletınln dt"ntz tılerl 
leılııl&t •e mOe11eaelertnln 
111Ulcneı11Jerl , bu ayın 10 un• 

;" ıGaG, Pirede toplanacak· 
•rdır. 

. Pttal(i '11 bulundufu Yeçbtle 
Pır 

•ıı merlcn Utıbaz etmtı 
01

• ... ( Balkanlar araıı de 
•ıııı 1tlerl daimi komlıyonu · 
:un baı"lllpl ı tı ) tıurfıııdan 
'(••et o una• bu toplantıda 
~ Uııaan denı z meaelelerıle 
'tltftlıte Tlrlı, Rom•n •e~ 
Uaoılay deniz teılrı I& tları 

llı, 
ı lllG111e11ıllerl bazır bu 
u,,c,ldardır 
Pttaıakere edılecelr olan 

'-•• lirle ıu, Ballurn vapurculuk 
ı etlerın ı n teırlkl meıal· 
''ldır Q . 

1t, 1.1 toplantının vereufl 
t, r,rler, önilmüadekl ilk· 

trıaad 1 
( 111 • loplanacdk o an 

Q''lca d 
\ 0 n enı a •ılerl umumi 
-., ~'•roou ) na arzolunacak 
H ,

6 
'- koıntıyon dev le tft rle 

'"" ıecelc lcatl tedbırlerın 
Pa·ı'-'• ,ına ça ı ı1ıc1ık1ır . 

1 sıı Çikan Taşnak oarllsi 
( eıııt\\ organı 

~••ıt,ı lç ıode lmkio ve 
lı ~. •r Jolc def ıl ) baılık· "•t trıaaııateı ınde ; yine pro· 
1 ~ .. d • t, bı ' cnculeı ınden bab· 

t(ltl r çok de•letlerln bu 
1~d,,~'0P'r•nda nezaretleri 
d, b •tlllıı v._. b ır çokları 
b,.,,,u <naluada külltyetl ı 
ll~ı, '' tahı ıa eylem ıı o ld 
b tıtıı 
"llı 9 1 valc ı ı le çarlık .. ••t 1 
"''-. 

1 e hnpautorluk . ,,. 
tı'-d ' 1•1'lıo kendt alevble-
t • ,. 1 
' ~ Pı abılect k n•ırı1a· 

lerfD mu1.adderr.tları bakı
mından tburmlyet ı rı l te· 
barQz ettırdıktf'n ıonre, er
menllerln b61le bGtGk pa 
ralar ıarf etmeler ine lmlıln 

olmamakla beraber kendi 
ltb ı ertode prop•tında J•P 
maları ıçın ımk&o Ye vaaı 

talar JO" oimadı lın1, 1110-

ne••er Erme-ot feıtlerınln 
dün~anın h er taraf ana ya · 
yılmıı olmalarından bılııtı 

fade kendı mlıletlerın D me· 

zlyet ve maoe•I kı1met 

lerı hek'-ında ı•bun pıopa . 
p•laada y11pmala11 nı 6m~6n 

o up huıuııle Türl&lerıa Av 

rupa •• Amerıkad• kendı
leraol beoOz tanımaya bef· 
larnıı ıken Ermentlerln bu 
memlel«etlerde bır ura ya · 
kın bir zamandan beri taoın
m ı ı o l malarının bu Hhada 
ıarfedılec•lı meaaı ve faal ı 

yd ıçın nı üıalt bır zem ın 

o ldutunu ileri ı(hmel&tedır. 

4 Temmuz 1939 tarı blt 
•L• Trıbun•,, dan. 

Türkiye, Süuyş kanalı mıntı
kısım ktrı dt ttpr akı an a~d&· 

di,or. 
lttanbul, 3 . 
Yealaabah gu:etut, TOr· 

ldyenfn bir baı p vukuunda 
SQ,eyt kanahoı m6defaa 
etmekle tavzif edtleceiıne 

dair dolaıao t•Jlalar üzeri · 
n' bu kanalın mOdafaa ed· 
ılmul mecburiyeti baaıl ola

c•k oluna TOrkı1enln bu 
takdirde lcendı toprakları 

lm tı glbt hareket edtceflnl 
yazrı,.ktadır 

5 rem mu• J 939 tarlhlı 
l ı G ı oroale d'halıa ıazett"ıl 
de 1101 Suudun Irak bQkQ · 
met ne bır nota Yererek 
Arap mem leketlerlnln, frao· 
ıa ve loıtltere taraf ındao 
Türklere te •di edılmek teh · 

ltkeal ka r 1 • 11od rı mnıtt"rdk 
bfr f aallyete glrJımek üze 

re bu deYletlerl hlltaıe,e 

davet ett ri ni Kahire mu 

hsbjrlne atfen blld ırmekte. 

d ır 

6 Tarihli La Trıbuna, Yu
goı lu yada ıot ıar eden Po. 
llUca ıueteıın •n ruo1i bir 

tebl ğınden bahıetmek tedır 

Bu teblıae n azaran Yu 
ıoı\av hü · 6met mehafıh 
F raou - TQ, k anl111maaıoı, 

Balkan devletl erın ln arzu 

ları hıllf ı na Ye aleyhloe te 
ıakkı etmektedir vrı l u an 

iaırned• Balkan yarımada 
ııoın ıarant l ıııtemlne da
hli oldufu beyan edılmeal 

Ozertne Yuaoılavyanın, ne 
Parlıl ve ne de Loodra ta 
rafından teminat lıtemed l 
floı tllo etmekte en baıta 

seldıjl blldırılme"tedlr Hu 

~it ç:~d•rı vermemek fçla 

''bı O l>•ralar dajıtt ıkları 
' t •tt1anı1 bokametlolD 
~I ~t" 'aı eaıı lcatlılm l arırıın 
' Ptdak ~ -..,~ 1 aldılerlnl ön· 
'~•tt •e bu kati lmlardaa 

ı teb••ie ıöre yabancı deYlet 
ler ın menf ııa tlerlne hızme 

teo Ba lkan deYletlerhıe kar 
fi tak lp edecekler i herhao -
11 bir « tem na t ı lyaaeU, ıkı 
bü,Ok lromıuıu yanı Alman 

,, tırttı 1. 
\'ttı e" için Avrupa ''"'f •tine büyQk nakdi 

"• •ti ' ''"" "' tahı ı eylemtı 
,, Q lcayd •e p•opa· 

11111 
devlet •e mıllet-

ya ve ltal1a ile arauoda 
e lyevm meTcut bulunftlt 

doıt luk ve bire raf lı ~ı ıd ame 
rttırmek htlytn Yuıoılavya 
talafıadan Balkan memle· 

TORKDILI IAYPA ı 1 

Lozan zaf eriniQ 10 ncı yıl
dön ümü ve Hatay zaferi. 

fillerin yüzle~ce se~e 
yaşadığ~~gru mu._ (Baıt &rafı blrlnc:t •• 1fada) 

r•i~mızın çektldıit bu 
gOoOnü bize yeıatan BOyOk 

Şefımıze bizi dalma iyiye 

ve •lertye ı5 t0receiloden 
b ıç 16pbemlz olmı1an yük 
ıek dtrekt ıflerJ altında ça 

lıımaktan mGte•ellt en "de
rin tOluau larımı Ye tebrik· 
lerhnı arz f'der, ta ztmle elle 
rlnlzdr o 6perım datma ılhbat 
Ye affyetlutzl dtlerım, 

Dr R t' ftk Saydam 
MılJı Şefimiz Beıve-

kılın bu tetırafına ıu 
c•••pfa mukabele buyur· 
muıtur. 

Dr Refik Saydam 
~ayın Baı•ek ı l Yafova 

Hatay gü rıOnQ ılze Ye 

Cu111hurı yet bü~ Q11>etıo• tak· 
dır ve mınrıet l e tebrtls rde 
rlm muhabbeot ı6zle 
r i n 1 z fç a ıamımt 

olarak tııek~ Gr edf'r•m . 

lım•t lnano 
Antalıya, 23 (A A ) - Ana 

dolu ejan11 muhab•rJ btldtr•· 
yar: 

Haua yın ana•ataaa 
tam mutabık olaralc lra•uı

muı; olduiu bu bOn bOtln 
Hataylılar taufından en iç 

ten bir •••hıç'e kut lu 1anmtf 
ttr. 

Hataylılar bllhaaıa bu 
büy6k g6nlerfrı de Millet 
Meclfıl ve Parti mümuıllle 
r lotn araleranda bulunmakta 
olmHına fevlla lAde m6te · 
ba11tı kalmıı' •rdır . 

Bütün Antakya halkı ile 
clyar kaza ve lröy.\erınden 

buraya gelmtı bulunan on 
bınleıce halk ıehrJn metba 

lloden ltıbarrn meruımın 
1apılaeaıı aah11a kadar 
olan yola dö.G lmOı Şemıel 
tin GüoaltaJın rlyaıetl et 
mekte olduju beyetı ıeyetl 
aa Jil de karıı le mııtır . 

Mılld mechıl mOme11ll
ler&le dıiu vlilyetlu mu
rahbularanın meraaım aaha-

11na ıellı l erlol takıben aa· 
hanın ortanodakl bayrak 
dıref . nde dalıalanmakta 
olan Hatay ba1raiı bandonun 
çaldıiı marı ıle yav ı ya 
Yaı todırılmrie be ılaomıı 

tar Bu eanada kıtaat ve 
meydanı doldu ran ha k ae· 
llm •az ı yetınde bulunuyor 
lardı. Hat•J b•yrajı tam 

o larak ındıjı zaman dlregtn 

altında bulunmakta o lan 

lkiıl k11mızı beyaz ve bırde 

ı l yab rıylom l t Oç ml 
nı mini TOrk k ı zından ıl-
yahlı11 Hatay ba1rağı 

yı ldızınıo ortaaındakı kıra>ı 

zı parçayı e6km0t •e ıtm 

dı arhk tam bir fQrk bayra• 
i•n• lot ıl"' l eylernfı bulunan 

bayrak lıukl il marıı ve lb 
liram duruıu araaıoda hır 

kara, deniz ıubayı tarafından 
tekrar çekllm•ıtır. 

Bu rn"raı ımt rnnteal&tp 

ketıerı alo) b ne 
edtl•cel«tır. 

teli.lıkı 

7 Temmaz tarıhlı lı G tor· 
na le cl'ltalta lee, • lıkt'nde 
run mGbadel•et helkl"nda 
Tard ıeuoun acı mOtalea 'ara» 
baıhklı btr yazıeında, Cdn 

go ı rd ••%etutnde çıkAD Tar· 
dl•u ln bir malulealn ln, Fra· 
oıız hOlı a :nelinin yak ın tark 
ta takıp ett fı ıtyuetl acı 

11c teniı d ett i ol ve muma 

Ue,b·o, fıkrnderunun Tor 
ktye ye vnılnıt"tlyle a rapların 
memnuo ıyeh zl ıjının davet 

(Sonu d6rd0nc6 HJfada) 

T ekırdaj mebuıu Rahmi Apalr 

bir nutuk ıöılemlt ·ve onu ta· 

klbeo Hatay halin ve ııençllt · 

adına D""lor Auf ile bir 
kız talebe heyecanlı bltab• 

lerde bulunmuıtur. Ea ıon 
JcfirtÜye aelt'D •e alk ıtlarla 
karıılanae Mıl l et . Mtel ıl lk 

inci refıl Şemı' ttın GOoaltaJ 
hureda e p ~ıdakl nutku dJ· 
lem ııtlr: 

• Babttyar Hataylalar, ti 

menızda ıördOiOm çlzrıle · 

rlo bana tlbam ettıll mlna· 
yı lf ade için ılze bu ıuret 

le bitap ediyorum Sevlrıct n tz 
pa1tdar ba1remınız kutlu 
o l ıun Bu ıOo aevlnen yal 
oız aoavatanın t'D hGc 

ra lıöylerJae lcadar her Tir 
kOn ka ı bı ıızın ııbı beye· 

can Ye •••lrı ç fçındedır. 

Bız bGyQk mıllet ın beye· 
can Ye aev ı ocını ifade et 

mek Ye onun mOme11tll 
olan BO y Gk Mı ilet M•clııı · 
aın •••ıı te tebrıl&le11111 ılze 
bıldtrnuık tç n huraya ıel

dık Bayramınız kutlu o lıun 
Tarıbtmızte çok buhranlı 

bir devrinde bairımıs par 
çalaoarak ı ,zden a yrshrken 

ılzl aıla unutmıyıcef ı ır-.Jza 

abd ehntıttk . Vatandan 
ayrıldıktan ı o D r a 

çektıfln 1z elem •e ı zttrap · 
larıa aızılannı ana 1urtta kı 
bütüo T6rkler de ılzln ka 

dar hı11edlyorlardı Ye ılzl 
kurtarmak borcunu bir an 
içle ol ıuo unutmıyorlardı 

TOrk mllletlnln bu cluy 

guıunu temıll eden Atatürk 
•• onun kudretlt arlıradaıı 
lımet loönG bu hedefe er 
mek iç n gecelt ıOadOzlO 
çalıthlar . 

Atatürk bayata •eda eder 
ken bu kudal ••z f eyt de 
hayatında bOtüo mef&ı üre · 
lerlnl muvaffalılyetle ta hak· 
kule ettlrtn meaal arkadaıı 
lımet la6oGne vedia olarak 
bıraktı 

lı«Det lo6n0 tartbfmlze ıe
ref •eren bQyQk muvaffa
kı1ellerını llzl anayurda ti. 
bak etmek ıuretıle bır da · 
ha tetYIÇ etU. 

Eter ku,tuluıurıuz zema 
nı uzamıı ııe bunun aebebt 
bu parlak neticf'ye btr dam 

la TOrk kanı dökillmeluız n 
eritmek emell fd ı. 

Mılll Ş ~f loönüoOn yfilc 

sek debuı bu net ceyı de 
temin etlt. Ru ıOaı burada 
hc!phnlzln katbl 

ne çıuptaren aevlnç YO he 
yecanı Mıllt Şefın daha bO
yülc bir o•ıbette duymakta 
o ldufuoa ıOphe yolctur. 

f .1 h--a1 ~ı~çılH.nde d~ha çok yışıyoılar. tun
u u ~ ~vanan uzun ömürlü f ıll ~ ri nereler ~a 1 

yanin ye kabtlı yet kubcd•r 
l l<'De ya 1 k k Fillerin yib trc:• Geoçlı jfln l otuz 1 e ar 

._ d dOa1•010 f ıl tad ı k ları balnıD a Jllf aratıoda aeçıren • 
hem("o her tarafıod•D ulDbU tmlf Y•tıoı doldurmadao 

da u 1e 
mi bır kanaat vara• öliır ioıao da bö1le df'tll · 

b ka bir ıe1 
bir ~faaoeden af 

10 
ıle, ınl? 

değ ldlr. Bir fılın 6111 d Bazı mOıtHna ahvalde , 
bir loaanın 6cnrl arallD a f ller ı5 J aeoe hattl daha 
fark yok aııbıdır. lfademlıl 1

1 
ade raı,rlar. HtodlıtaoıD 

ı• ya· z, H 
t~ ylt tçıo bir mukaye Gç ılk •ahıl o an (Varren ... 
pahm • Bır Fıl J• •ruıu ti ı) fn 1773 de Kail. 4tanın • in ltu ., 
d6rt 1aııoda ıken tıp olcaklarını ÇHll •• pazar· 

b ıaı•D 1•· • e ı 1aıta t: ulunan ır k farını dolaıırken ser ne 
•ruıu ııbt, öteye brrtJ• 

0 bıodıtı otuz yaıındakı fil 
ilk •der l '"J ıar, oynar, yar•ID'1 hemen hemen J •••e ya 

. ( oc:uk larıD 
Oa d6rt Y•ıına ç ) 1amııtır. mektebı terk ettalslerl yat• Hattl ]887 tarlblade Hta· 
buıoca ıdrak artar H_:: t:_ dtıtan orduıunda hizmet 

ter barbıye· eden btr doklor dant olun· 
azaları ve deleıe b• 

t 1...1 1 edılf'D duıı.u bir kaplan avı•• 
.te tkametlerioe • 0 • 

Defne otelıDe 1ıt111 ı ıler ftl ıle ı ıtm• ıtl. 
Bu doktorun anlathfıaa 

d•ı · (A A ) - 6 o tarıbte ftho tlylert 
Antakya, 25 M~c:lııl 'ıht~eyarlıktan bembeJaZ ol 

BüyCik Mıllet ıl d•k•l -ota••• 1 batının tOylerl u " ve Parti - 1 11tl· 111u ' 
luı dtla 611e yem•l'11 f 11tOf, ıartı kaplan pençeleri · 
aafır buluoduklar1 D• tD• alo açtılı yara ve bere iz . 

otelinde yemtııerdır. Sök !erile dolmuıtur. 
Yemekte Vali Şü~'~uıaf- Bu l fıl lo87 d~ taı•• 

menıüer, Korıeoera ŞükrO (GuJ) nehrini ıeçerkea bo· 

fu, Albat kuOJaD· fulduiu gün 144 yafıDda 
l'..anatlı, 11 .. mıdı ye Yerntkteo bulunu,ordu 

dın1da buluomuıtur dıl · Çok yaıamıt meı .. ur btr 
ıoora da MuıadafıD• ·11 

fil daha nrdukl o da 1757 
1n tıt • r f da• tarlb•nde yukubuıan (Plat· 
Akıam Parti tar• ~:od• ) harbtnde Lord Cltn) 1 

Defne oteholD bahç ••- ••Y B il 
. b d putl taıımıı olaa fıldır . u H 

b(iyük ir ıar trı •·O ıe· V ı.t DID 
k diln• h•J••D kraliçe 1• orJ• 

rHmııtır (Ant• J• ıçrnde Hınd l111paratorlçul din 
ceyl de r ta b ir ıe•ID~onatıl d H 
ıeçırm r1 , her tar11f 

1 
ur olundu 1877 tarıbla e I• · 

d da•U ' 1 dıataaın Durbar ıelartade de mıı •• öalerln 1 lk ıeh t rl 1 
na oldutu halde ba ıörGlmüı •• burada yapı •D 

ubaba kadar dolııro~tı;·_ büyilk ıenllk ala,ında Hıa · 
lıkender uo, Z' (dA bulu dıetaoın umumi •allııat 11r · 

Düaden berJ llm•O a ıe· tın-:la taııdıfı bDlde (2000) 
aao Hemıdıye oıe"tep dOD fılden mGrı?i&ktp btr lcafale· 

efıo• 
mlıl ıubayları ıer nlD beıında ıeçmtftl . 
1 ık p rtl•I ta 
ıkeaderun Ha • da el· l879 Tarlhlnd• 150 J•t•D · 
rafından Partt bınall~ afdl da ö len bu aall bayY•D "16 
Jt k ı ttlık btr aı ıe J , 

mülürken btr mabarp Hke· Yerılmııtlr l aıak 
Z da bu un re yapllan mera1tm 1apıl yafette bura danı 

To kuın•D t ta o lao Ad. aa 111 l.umıdan mıt ı 
Kem~ l takvtyelt alav • d 

01 
Evvelce Loadra hay.anat 

muavınl H11c:oiı1e kut11•;
11
:u ' bahçuın ın Ye bllihere Ba· 

ıubaylar kaymakalll ye DUfD ıırk oln en ıevimll fdl 

•rlıinı hu:ı r buı unaıu:'U~·ır (Pıenıea) Alı) 152 111 ı•nda 
z,,.fet çok ı•IP 1 .,..z , ,afe o dutu halde e llo 1•1amak· 

h ııtır ava içinde g .. çm b ı. uı tadır . 
P tı • ,.a l 

t•o ıoolertnda a ı d •t H•r ııırGa alır )Okler a -le arı eDI .. • 
tarafından TOaı uaı 0 6 olan tında ezılea d fer bayvan -
ordumuzun uıl bfr c 1 

1 d kul 1 keoderuD lar ııb ı yorucu tı er e • 
bahrlyelerım ıze ' amdl de lanılen fıller de oadıren çok 
ncm ıo ı.t bevooı hoı bayra· d 1 Al ı & · 

ı bıl m•kte ı r er e bulunara k kurtu uf yaşıya O 
d bulunro& d e b ı r fı lıe yaeatl 6mr6 7 mında aramız il b e 

larındao dolay ı ıürur ey • 80 ıene IH de (Sı,~m( ın 
canı ifada ed ll 01 1ttlr· kereıte ormaularında çala· 

Bu nutka c ev• P oren uyın ıan bit f ıltn 60 • 70 noe 
Tüm kumandanı tlatafıD bu yaııyebıldlll ıöyleDıntlr· Hata1lı Yataodaılar ; 

Şımdı ıanta , ıenfle yGk · 
aelen Mııli bayr.ııılımız altın
da ve bGtQa tarıhı ıehamet· 

- d b rada bu1un· meaut güoun e u tedlr. 
mak b\\htı,arl ıiın• nflll ol 

le dolu feÇt'D fU s6rd0 
lünitz Türk or~uıuau11 eat· 
vetı aa Fetlnde meıut .rOo• 
seçtrlnlz. a. ,.ramınız kutlu 
•ev•nc ıalz deYamh olıun 

H.ta,.ı bu azız ılnlntı 

ka •uıturan A ta tG ı k Ue Mtl· 
il Şef lalfoüne kartı yO
rekten ıelen btr minnet ve 
bağ ılık ıfadelerfnden aonra 
en öode deniz ıubaylarıle 
Hamldl1e efradı relm .. k Gse· 
re plyadf', J•ndarma lcıtala 
ranın lıctler l n kız Ye erkek 

bOt8n mektep ıler eın .. f ıu· 
ı uplannın g r çlt reemı la• 
ktp eylemltUr. 
Meraılmdeo ıonra be1et 

duiundan dola11 •erek lcea 
dıeın !o ye ••rek bahrı1ell· 
lerhnlaln n• kader Hvlaç 
duyular az oldutuou aar
lem ıı ve aoaYataoa ka•uıan 
lf d t e refl'!h ıoa 
atevıo ea• e Y 

kad hını kaldJrlDlf ve bu 
hayram ıerefıoo fçmlıUr. 

l:fat1aya yirmi ••neden be 
rl ı lk defıa •eieo bahriyeli 
lerım ı zfn lekeaderuodakl 

ime ııt ı ıak eden ıubaJ metil• 
f adı 1,. bırı ıezerlkeo ve e r 

il , e r yer umlmı le· ba on 
h "" tıle ka •ıılanmaktad r 

z ~ u ra 
Hılın ı dıve ııemtm ı s d"h" bı r 

f • 1 keoderun ltmaoında ht1 l• • 

1 ı. ıır ita 1 k alon akın k11 aca• · 
ı•••JI 1ıyat etmektedır. 

H.lıhasırda Sombev · 

8 ... tre•ret •u•panyaıı• 
•• :' kı1Uaodıf• 17.000 ftlto 
,Gacfe eeklzı 55 1le 65 Jaf 

ar .. ında ye 1aloız biri 55 
ten fazladır. 

Hayvanat bahoelerlnde 
rahat 6m6r ıQreo f iller or • 
maalarda ıerazad bir bayat 
ıQrenlerdeo daha zl1ade ya· 

1amalktad11lar. 

Çok yaf rekorunu Şulcf 
AfrıkaDıa gayet iri c011elt 

bır ftlı lurmııtı . eu f.ıın •• . 
keletı timdi Loodraaın tarı 
fııı tab ı l moz,alnde bulunu · 
yor 220 L'hrc, afıı l · lında 
olııın d tler ı 220 Y•tıoda 6l· 
tlGiGDe delıldır. 
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iştaha yedikçe açılır. . 
(Rattarafı üçllocQ uyfada) yardı BihOo Türk talebele 

Devlet Deıniı•)Tf>llaı·ı 8. ı<~ii 
,şletı e ı i. df rlüğüııdeıı: 

dılm•t olduiuou a6ylt1erek rl Almanyaya gidiyorlardı 
nc8rnle t6rl• dedlfınl ltıl 8 Mayı•t• akdoluaaa bir 
dlrmelctedır: «lıkenkeru• he· anlstm• ıle Tarlı' •, 150 

almeUaı hum debll••k '''• mıl1on merkı.lı m6kemmel 
Tlrkl1enlD 1914 de b'H btr lcr•dl alıyordu Alman. 
kartı harp etmek için bla maaya TOrkt1enlD •n iyi 
don 400 mılyon aldıfını, Ça- . mOıtertıl ıdı. Ecaebtlertn 
aakkale1t •• burada cereyaa TOrlct1ede ha•• hatları teıl 
etmtı olaa bldlıelerı, mer· ıln• lıattyetle muhalif olan 
.. .... Ata ti• küo rran11a ale· TOrl&t r• Beri ta ıle lıtaebul 
yhdara autuklarıaı unutmak ara11nda bir ha•• hath te 

Yeri , mikdar ve muhamm o b delı, muvakkat teminatı, elalltme ı atı ıeğıda 
2490 aayılı kaauo tevfıkan kep lı zatf uıulO ti ayrı ayrı ckılltmeye koomuıtur 

Eluıltme 31 7 939 paz rtell günil ıağıd ki cedvelde y •ıh aetlerde Balıkeıtrde 

yazılı cedve.de ıchtcrılcn hal ıt 

ltletm• blnHında ekılltm ko· 

mtıyonunda f6palıcaktır. 

lıtekltler eluıltme ıartnameılnde yazılı •eelkalarla muvakkat teminat, b oka mektubu Tıya malcbuzleraaı •e tel&ltf 
mektuplarını havi zarfları 2490 eavılı kanunun 32 ve 33 ncü maddelerindeki tartfat veçhlle h zırhyarak ihale g0n6 
olan yuk rada J•zıla tarih ve ıüade ve aıaiıdakı eedvelde yazılı clu ıltme ıaetlerladeo bir saat evv l elutltme komlı· 
yonu retıfoe makbuz mulıablltnde teeltm etmlt buluomal rı llzımdar. (Postada t ıeclluneler nazarı dıklıaıe alınmaz.) 

Ba bıptılıt:l tUlDame •• muka•ele projeelnl Balıkeılrde lıletme Yol eat MQfettııl ı ~ınden, Manluda lıtatJOD Şeftn· 
den parHız alabıllrler. 

ihale edile- Bir metre Muhamm n Muvakkat Elcılhme 

llaımdar. ılılae raaı olaauıtu . cek mlkdar mlkabının mu· bedel temin t Hatl: 
Loadrada mloteılr Dallr Bir ka~ hafta sarfında 

Balast ocalınıa 
bulundutu hat: KılometrHI: Cınıl: M tre mthlbı : hammeo bedeli tutarı 

Verkerla 10 7-1939 tarihli bOtGa bualar deltıttler Kurut: Ltra: Lira: 
alıhaaında dıplomatık mu· Ntçla7 
laarrlrl Httlerln mGteaklp ha• Bu tebedd610a ıebebı, 
reketl•I• Danalı deill, ce Alman1aaın ıarka dofru te · 

lzmfr Bandırma hattı 

" • • 
• .. .. 

41-50 
66-67 

204 215 

Toplam kırma 

.. .. 
Y armalerdan kaı 

ki ıte 

5000 148 7400 555 15 
5000 120 6000 450 16 

ıoooo 1 ıo 11000 825 17 
naba ıarld AnupH:Da mi· YHıG etUllnl 16ıleren Ç~ 
teYecolh oldufuau 1aıdıktaa koıl0Yak1a darbeıtnde; mOı 
ıonra mllııYer deYletlerlaln lQmanlara• Ankaradaa JU· 

Balkanlardakl batlıca ı••t dım talep etmeılae ıebep 
••tlerl ıu ıuretle tasnif et olan Ar•avutluiun ıaıalt 
•ektedir: bldlHıtad.-; •••lfelerl ıarıb 

1 - Roman yanın petrolG ıurette ta yln edtlmemft olan 
buidayı •• k.aradentade bir Alman «turııtlerl• nln lı 
mahre,, taDltulu ııttll etmft ol•a-

2 - Tarklreyl dumt1ra laraadas Baldad meaeleılnfn 
utratmak •• Ruıyanın trtl· yealde• baıhJ•HI• zannını 
ltabaı keımek fçto Çanak• u1andı;mıt olan Baldur V oa 
kale1ı 1aurakaba alt.ada bu- Scblrahın Şamdakl nııfaıla 
lundurmak, de meknu:ıdur 

3 - Sel&nlk tartk•le G6eterec•limfs ltlmatlın 

Efe •• Yunan thlerfal mi faydala olalttl•••I lnı•••U· 
rakabe altında tutmak. ıln laamt derecede bulun · 

Bu l•Jelerlnl tahakkuk muı ıartaaa batlı. olmakla 

ettirmek iti• her memlekete •• babuıuı , lseodllerlaa 
16re ayrı uıuller kabul et açıkca blt•P etmlt o1aa ı• · 
mitlerdir. d h neral V yıan ıa HJ• aha · 

ETYell Ballaanlarıa aaab· dan ıonra , T6rklera lthnad 
tarı olaa Macarlıtaaı eldı ı•r•lı oldulunu kabule ••J· 
•tmelc Oıere ıon Macar la- yalım. 
tthabını elde etmek lçla ••I· 
Jo•lar Hrf etmtıler •• kea· 
dtılne Sl0Yalı1aaın .. lr par

çHlle Traaıll•aaya11 teklif 
etm'ılerdlr. 

Yuroıla•vada IH tici yol · 
ilan ytlrDyorlar: EYTell tie 

- moluat aleyhdarı olaa preaı 
Pole keadlılnl mlb•er• ıat 
lllHıaı teklif etmtılerdlr lk· 
lacı olarak da •l•r ne ya 
pıp yapıp mlh•er deTletle· 
rlnl tatmıa etmeaee harYat 
meHI ıl•l me•zuubehı ede 
rek dabılt bir fıyaala tehdıt 
etmektedir. 

M11eleala, iyi ••yahut fe 
aa tet'ala edllmft bulunan 

be1etl meemuaıı hakkında 
bir bakam •eralebılm11ı lçfD 
n11alyl ı~bden ıı,ırmelr IA· 
aımtlır . 

Maal ayaadar. BI•, bıae 
ald olmayıp maada fle blıe 

••• 
Buna ralm•• Fraıua ıle 

T6rklye araeında Suriye 
muhataraıı safi olaıuı tle• 
tıld ır Z tra dlplomat•k ba . 
J•natler, mHelelerta aılt 
mahlyetlerınd• meknua olaa 
muhataralarda biç bir delt 
ıtkllk yapamaalar Meıela
nla aıll maht,etlerl cie TOrk 
lerlD , aıırlarc• de•anıı •t 
mit olan bir hilıln>frettea 
ıoore, FranıaaıD l 7 •il yar 

frank .. ıfetaılt buluaduiu Su. 
riyayı lıteme!erlnl icap •Ulr 

mektedtr. 
Şu SurlJ• mandaıı hlk&· 

yHt btısde klfl dertct.tle 
ma16m dellldır . :iurlyeyo 

ı&odermlt oldulumu& lll 
lroml18rler aruında lllHela 
ala maht1ellnl aalacaıı ola•· 

lar yalnız, bir valıitler, Ge 

aeral V eyıaad Te bugüa de 
Ga~rıel Puauı olmıtur . Dı

fer.eri IH, mOtkGllt aubu· 

ruoa mani olm k endlıeıl · 

le, budalalıklardan baııka 

bir 1•1 yapmıt deilldırler 
1928 ıeaeıınde Jou•enel 

.. ma•ıoda Suriyelılere man· 
darı HrbeetlJe kalbetmık 
m(baadeılnl Yerdtk · Poaıet 

•• M . de Martel lıe, htç bir 
mu•affaklyet ıldı etmek · 
ıtzla utr ttalar •• yoruldu· 
lar. • 

M. Blum 22 blrtacl kl 
nun 1939 tarihli muahtdeyt 

tmaa etti lıe de. ayan •e 
mebuHa meclıılerl tarafıa· 

dan reddedllea taıdlkl te· 
mlD tçla htç bir zaman latç 

blrtıJ yapmıı deilldır. 

Bu Hllyet 1927 .. aeıln · 
de M ele Jcnn ael sama 

aıada dahi de•am etti M 
Booaet zamaaında da aynı 

hale ıabıt eldulıi $611• ki, 
G6ıterdlilmts ya••tlıktaa 

mGteaeff lr olan Suriye p r· 

li enloıu, 31 btrfncl kAnua 
1928 tarlblade, 19 .. 6 mua 
bedHlnden haılra b1f hır 
t•J tHdlk etmemek kararı · 

aı •erdi. 
86tGa Dualar lceadl b la· 

mıaı mabıOltd6r. Oradalrl 
memurlarımı• zaaf ılbter· 

mtılerdl Parlı akamtıda 

:yalancıhk •• hlleklrlık et· 

mtılerdlr 
SONU VAR --

ıman•t edılmft olın bir •I 
ll yeti keybatmektaJta. 

Bu ıuretle Almanyaaıa 

•Gterekktp oldutu maada · 
lara iptal faall1etl baılamıt 
oluyor. Alman1a, ba rGnden 
itibaren btzt, blae ald olma 

J'&D bir katıyı mClbadele ••· 
ııta11 elarak kullanmakla it
ham etmektedir 

Balıkesir Vilayet D<tinıi 
Eneümeninden: 

Selef !erinin Hrlmeılal 6dl 

J n M. Bonaet buadaa bf r 

t•Y anlamıyor ııbı r6r0n0· 
yor . 

lıttkbal nlkbloltfJ:idtr. A.a 
kara ile Parlı ara11naa her 
t•Jln tanalm edllmtı old•· 
tu temin edlltror fraD1' · 
lıa - Boutlloa aamanında 

da aynı t•J ıarlenlyordu. 
Çok tGk6r lıt, Berlln Ro 

ma aaıhverlaln TOrklyedelııt 

me•ldlol kaybetmeeln• & 
mll olaa budalahlı me•cud 

Buııdan daha bir kaç ay 

••••l T6rkı1a Almanraya 
meyletme1e bıtlamııtı . Tirli 
orduıuau teaıllı için Ttbld-
1•.&• l>eı Alma11 ı•••rah 

İhraç edllecek 

No: Me~klf: Hak tar: rlhumu oıİbt1eıt: Teminatı: 

1 Torluk 70 1875 141 Ltra 

8 A,a,orrt 20 3000 225 )) 

16 Ka•akhd•r• 90 375 29 • 
66 Mandıra 25 1500 ı 13 » 
17 Rıse 6 150 )2 » . 

26 A1ana;tna 5 450 34 • 
Btı1G"uıaymun 1 l 9000 675 )) 

- Açık artırmaya lcoııu ' an it: 

Baı.tıeıtr •tllyetınln Erdek kaaaeı hududu dah ıltnde •• 
bulunduklara mevkiler le bek tarları •• lhr ç mecburi Jelleri 
yukarıda JA%llı yedi parça ıranlt taı ocallennın Oç ıene. 
ilk tcarlarufır . 

2 - Artırma 3l · temmuz·939 tarllalne raetlı1•n paur 
teıl ılnG 1aıt 15 de vtll.y8' makamında mOteıtkktl Dal 
mi EocG •• huzurunda yapılacalından tateklllerln yukarı
da yuıla mıkdar Ozerlnde• Oç ıenellk rOıumu nlıblJHI tu · 
tarının 1tıade 7,5 mlkdarıoda munkkat teaılnatlar.ın ı ya 
tırdıklarına dair makbuz •e,a. banka mektuplarlle encO 
meal dalmlye VG ıertnamuıle kroldılnl ıôrm~k latlyeole 
rla Bahkeılr, lıtanbul, Ankara, f ımlı Mubuebeı Huıuılye 
MOdOrlOldutle Erdık •e Bandırma kaymakamlaklarana mO · 

racaatlatı llaum" tllD olunur. 

" - 1 - 213 

4 - 1 -209 

Balıkesir Vilayet l)aiıni 
Eııciinıeninden: 

Ctnıı: - Rayiç bedeli: Mtkt ra: T emlnah: 
Llra K. S. Kilo Llra 

Madea k6mthft 9 00 60000 40 
Gaz ( Tenekeıl ) 2 60 130 ( Tenekeıl ) 26 
Beozla ( Tenek ıl ) 2 70 130 ( T oe eıl ) 27 
Peynir ( Teoelceıl ) 6 00 12 ( Tenelıeıl ) 7 
Koyun eti 40 4000 135 
Kuzu eti 35 4500 105 
Kuru faaul1a 15 800 9 
Zertın yalı 42 400 13 
ince tuz 5 800 5 
Şeker 27 2000 ' 1 
Kepek 2, 50 1000 4 
Nohut 8 550 4 
Yumurta 1, 26 12000 ( Adet) 12 

1 - Halıkeılr Memleket hıutahan ıl tbtlyaçlarından o~up yukarıda clDa•, miktarı, 

rayiç bedell •• mu•akkat teminatlara yazılı erzak •• mahrukata temdit m6ddetl zarfııs· 
da da tallp çıkmadığından 27 temmuz 939 tarikine kad r lıtekll huzurunda ihaleleri 1•· 

pılmak 6zere bir •J mGdd tle pazarlığa bırakılmııtır. 

2 - ihale: Eocümenln mutad toplantı günleri olan pazartesi •• perıembe günleri 
aaat 15 de yapılacaimdan lıtelclılerln mezkih ıünl rde muvakk t temfn tlarını yatır' 

dıklarına dair makbuz veya baaka mektuplarlle Vıllyet makamında müteıekldl Oat&Pf 
EocOmene müracaatlara IOzumu illa olunur 4- 1-175 

__________________________________________________________________ _____., 

RADYO 1 _..,,;;_ __ _ 
ANIARA RADYOSU -

Dalga Uzunluğu: 
1648 m. 183 Kes. 120 Kvv. 

T.A.Q.19.7-tm. 15195Kcı. 20 Kvv. 
T.A.P.51,70m. 5M65Kcı. 20 Kw. 

26 - 7 . 19.l9 Çarşamba 
12.30 Proğrem 12.35 TOrk 

mo~ıtı - Pı 13.00 Memle 1 
ket eaat ay rı, jıoı •e 1 
meteoroloji ha beerllerl 1 J 15 

-14 Mazık (Rıyaıetl cum 
bur bandoau - Şc:f: lh .. n 
Kftnçer.) 

1 - furıeut Marı 2 
- P ares Fiametta (Ma· 
surka) 3 - Vole Arte . 

ta (M rt) 4 Scbubert 
- Ronmunde ıüiU No. 
1-2 - 3. 

19 00 Pıofram 19 05 MG
atk (Orgla Ketelbeyln 1 1 

parçaeı Pi ) 19 15 TClrk 
a 6zltt ( FaHl heytt ı ) 20 00 
M mlek t uat ayan, •J nı 
•e m teoroloj ı haberleri 
20 15 Konu1111a 20.30 TGrk 
mfizlfJ. 

1 - . . . . - Hacu pef 

re•I 2 - Ş •ki ber hı. 
c z farkı - Bılmfforum ba
oa ne oldu 3 - L~ i 

hicaz tark ı ~otulmaeıa 

baaa yeılm . 4 - Sadull h 
ala yOrClk ıemal - Nı. 

deyim ıahoı ç men · aeyrlnl. 
5 - . . . . Hıcaa uz eemalıl 
8 Şevki b y - U11 k 
ıarkı - Yad ti gı~dt z 
maaım 7 - Bılm m Ş n 
U111ic tt.rlu - ahar erdt 

Balıkesir ltskcri sııtın 
alııııı koınis)roııııııdaıı: 

1 - ttalıkeelrln Çayırhlur me•kllnde J•pılacek 2 ad•l 
4 numaralı garaj tnıaatı kapah zarfla elulltmeye koo"I· 
muıtur . 

2 Tahmin edlleo bt!del 57920 ltra 82 kuruıtur. 

3 - Muvakk t teminatı 4 J 47 liradır. 
ı1 

4 - lh,.leıl 7 . sğuatoı 939 pazartetf ınna ıaat 

de Bıtlıkeılr kor Htın alma komlıyonunda y&pılacakt•' I 
5 - Plan, keııf, feooi ve buauıt ıarta meler lıta11b" 

Anku le•azım Amtrltklertle ve Balıke1lr kolordu ıat•" 
alraa koınlıyoolarında her ıün görOlebıhr. 

•' 6 - Elutltmeye glt"f!bılmek için bu ı bı Loymette IPf , 

at ıılerl ycptıkt raoa dair ıhale ıGoüf\den en az 8 ·~· 
enel vı lyetler oafla mtldOrlükl rloden lınmıt ehl11et • 
elka11 t kllf zarfına konulmut bulunme11 lazımdır . • 

d d 1• 7 - Taltp\erlo belll belgeler Te e.lltınf'ı m d • e ,ı 
h• anlı ehltyet nılkal rını ve muıvakk t tamloatlar1DI 

1 t ••• 
tekltf mektupl ranı ıh le ıa tinden en 1•9 bir ••• Jeti 
llne kadar komlıyonc makbuz mukabili t eltm etro~,, 
IOzumu tlan olunur (Poıtada vakt gecikmeler cnut~ 
delflldlr .) 4~ 

. 
8 - Refik Fenen - Un k 
t rl11 - Kız bftrilnde ı lıea 
g - Halk tOrküıQ • ... -

A7doidu batmadımı 1 O 
H.lk tGrldhft 

Yıldız . 

21.10 H ft lık posta ku· 
tuıu 20.25 Ne eli pi klar
R 21 30 MOzlk (Ş a plak 
l rı) 2l 00 Mazık (KGçQk 
Oıkeıtra Şef: N cip At 
kın) 

1 Robert Leuıchner -
Muurka (Fanteıı) 2 - Ke 
ler 86la - K 1 b k a•ı (Ha 
lct mGdAI) 3 Fr nz bt 

, ...... 
- Ormanlarde .-e ••001 

,,., 

Fıol Henrlpueı • D•0~"' 
tıl~mıaato Culott• -- oı 
leılra (lotermeaso) 6 - ıf' 

011•1
" ovaoot Garl1• - ft41' 

11 r ad 7 - Gıullod• · 1ıl 
b•1

' 1 helt - Memleket tıf1 

8 - Paul Llnclıı• g / 
•adılerde bir rand••

8 
"-"' 

J Strau11 - Vty•oıı ,ıı~· 
h•b' -23.00 Son ajanı "-

b•tl1tı 1) 
ziraat, ıham, te ( fi- ) 
btyo nu"ut bor1••1 d fl 

23 20 Mlzlk ( ~-··~:.~ 
23 55 24 Y ruı~ 

Baaaldılı 1er: Vılflyet Matbaaıı-Ballkeıtr 


