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---------------------··········---------------------Türkiye - Rusya - Romanya yeni bir emni-
yet bloku teşkil edecekler. 

Mos~oıı mDzıka11lari sona ırdi~len va p ~kt imzalandı klan sonrı lnailt1rı - frın
sı - Rusya arasında aıüıtnek bir deklarasyon yapılacık. 

Perlı, 28 (Radyo) - Pe· 
ti Parlzl1en razeteal, Moı 
lco•a m6zakerelerlodt"n ıon· 
ra Ruı)'a, T6rklye ve Ro · 
••DJaaın tıtlraktyle tarlıta 

Jenı bir ıulb ceplaeıl teıkll 

•dtleceil•I ka 1detmektedlr. 
41aı ıazete, ıelecek hafta 

~oıkova, Parfı •e Lontira
da •Jnı ıaatte Y• a1nı me
lllde mlıterelı bir dekllraı 
Joa yapılacafıaı hal.er ver 
-•ktedır. 

Partı, 28 (Radyo) Moı· 
lco•adaa baber •eriliyor: 
R-.ı · loı ıJız Franıız mOza 
lterelerl lıalduada buıün reı 
llbi bir tebltl ıatııar et mit· 
tir. Bu tebhfde, bu rOnkü 
lçthaada mOzakerelerın 18,30 
1

' lradar devam eltlif •e 
'•rıa da konuıutacat~ bildi · 

..:!!dtrıl aatıttr. 
!:o:: 

Parlı. 27 (A A.) - Hüku· 
met mehaf ili Yakın Şarkt 

Yuıoıla•yaya teılıbat luedlıl 
açılmaeı hakkındaki iptidai 

ld Frao11z kuYutlerf &cu 
1 

mlaakereler az çok terakki 
mandanı general Charleı j aaıtermııur, Verilen rakam 

Hutsııerln lnıthzlel'·f ran11z l •lttefık olan Remaa;a •• 
•e Sovyetler erklnı harbi Polonyaya Yeralea miktar · 

yelerl ara11nda Moıkoveda 1 daa fazla ılzGkmelde bara· 
yapılacak olan r6rlımelere ber 44 mllyen larlhz ltraıı 
tıttralı edecek Fnn11z heye 
tine rlyuet etmeıtnln 111uh -

temel olduluau beyan et 
mektedlrler. MumatJayb Ltl 

le aalıeıl -.alttı reneral Do 
umeocln ref eıkat etmeal mu· 

btemeldlr. 

Maamafıb aynı mrbaftl 
henüz nihai bir karar HU 

dar Yaıoılayya hu mütte 
ftk memleketler Jtıteıtnde 

bulunmamakla lteraber 1. · 
ılltz btlla 6metl bu memle· 

keU de ılyHI l•tllnazlara 

malaıuı olaD 60 mllyoo ıte 

rllaldık kredilerden lıtıf•d• 
edebJlacek de•letler httHlne 
memDunı1etle ko1maktadır . 

Dtfer tar•ftan Bulıarlı
tanla da müzakereler cere 
yan etmekte ııe de bu mem· 
leket lçın derpıf edtlen ralı 
kam pek k6çlkt6r. 

1Romanya Kralı CUMHURREISIMIZIN 
Karol J.tan~ul- MAARiFiMiZ HAKKINDA 
dan Akdenıze 
hareket etti. 
Ankara, 28 (A.A.) - Ro

manya krala ile •eltahhnı 
lıamal 1at din ıeee lıtaa
bul.ılaa Akdealz• çıkmıtbr. 

Fransız aakeri 
heyeti lstanbul

dan ayrıldı. 
Ankara, 28 ( A.A.. ) -

franıız aaker1 heyeti d6• 
latanbuldan Parlıe hareket 
etmltllr. 

YÜKSEKBEYANATLARI 
R 111 letlnln li1lk oldutu Jlce 

Ankara, 28 (A.A.) - 8
1 

derece_.• tebarCb ettirecek 
1 1 6 D •• •· cumhur unet D D 

17 
de tek ya11ta ooua kGltGr •e 

1an loanG dOo , .. t _ tekatk kunetıdır. O da ıl -
Çankayadalcl Rı1aıe~cuaı zla eblı 1etll ellerla lsdedlr. 

M ıf ._,üra•t 
hur k6tkGnde aır fln• En iyi dileklerimiz •e h., 

fıkaları ıere ı k 
azHı •e re kabul reı- ıuretle 1ardımcı o ma ar 
tertip buyurduklar 1 .. 00 zularamıs dalma ılslerle be 

d R 1 bur ,," 
mla e elı cum at· b dl Sızı bu duygularla k k bey•D ra er r. 
•ıafıdakl yO te 1 • ıell mh1aruı • 
larlle azayı taltif etmalt er 

BuDdaa ıonra Reiılcuoı 
dır: ın bur ve Ba1•• loano mfıaflr-

«Maarlf Ş6ra11nıll ••Y 
aza.ile birlikte buhıo••ktaD lerlnl buarlamıı ola11 büfeye 

- - 1 ı b rıbıer •• blıut daHt buyurarak her 

l Ba1an o6n0 l e e Şt\ 1 .. m,·r Je ıllz{jm d uı birini ayrı ayrı izaz etmtı er 
M Uı U •inç ht1te ıyor . d"odOr l f k 

u .e memleketin muhte 1 ö · rant• on ları ve incir •atış
ları baflıyor. 

devam eden qalıım•M eelerlnden ıelen Maarif men k •• 
nı dikkatle takip etli k k ıuplarıle bir ~ok a:laarıf 

ID yÜ ıe " arif allemlı azaııD menulan Gzerl•da ılruı-
bılhı••• 111•• · İamlr, 28 (A.A .) -lımlrde kıymetlerini ve 1 mOtlerdtr. ye bıf I • 

kuru laOm •• incir mah- leklerlae •ıklarıoı 8 Davetliler bu yOkıek ••· 
6 dik u 

tullerl ya vaı ya •aı plyHa · lılrf arıaı takdirle 1 r 
1 

l mimi ha•• lçenlnde ıeç 
ya relmelıtedfr . rörüf maarif 111ıcade ·, ·,. nkte kadar kaldılcten ıo• · 

b 6111ft er 1 1 d zla i.tlıl lçla ııı k ti ra k6ıkten ayrı mıt ar ır. ioılltı tıtıhllk koopera · 
tlffert midir ve mOe11lıle 
itade• mGrekkep dört kltl· 
lık bir heyetin •luıtoı ıon 
larında lzmtre ıeleceil ve 
pl1 .. ayı tedkık edeeeklerl 
haber •erılmektedır. 

duldurdu. 86y0k TOr .,, 

4rnerikan-Ja-

haz edılmemft oldufunu be 
yan etmekte Ye lnıılız·Fran 
11a hOkümetlerlnln bu akıam 
8 Molotof ile 16r61ecek 
olan B ::;eede ve B. Mag 

ııara bu eabah randerlle· 
cek talimat bu.uıund" mu 
tabık kalmıt oldulılarını lll· 
•• eylemektedlrler. 

Belediye Meclisinin fev

SovyitMancuko kuvet 
leri arası~da çarpış~a 
J 1 S lıll rln~a Mançuko hu~u~larıaı mOhım 

Pon ticaret mu
Ghede•inin f ea
hinin akıaleri. 
4. Vaıtnıton, 28 ( A.A ) 
"'•rllcanın Japoa1a tle 01,

11 
· 

f ticaret muahedeelnl 
'•lıı •tmeıl Amertka matbu 

''••d ) • bGyllı bir memaunl ,, 
llrand1rmıttır. 

ı ~ •ııhs matl:tuatı da bü16k 
ı, lıı 

ı, •Jret Ye memnuolyet-
ı.,,,,ıa•aktadır. 
il 

t, •rho4e lıe ıofuk bir dut ..... 
~•p•11tır 

Yapılacak olan mfizake· 
reler haleli mevcut ıon mit 
kül hakkında cereyan •de 
cektlr. Bu milııkOI ıudur: 

Oolaylıtyle yapılan teca-
vazın tarlft AJDI zamanda 

erklnı harbtyelerın mtbake 
releri hakkında da gör0t6 · 
lecektir. 

Loodre. 28 (A A.) - ff. 
nancıal Nen ıazete.t amu
mlyet Hlbarfyle lyı h•ber 
alan mebafdlerden edlodtil 
mıthlmata atfeD aıaiıdakl 
malumatı nepetm.ektedir: 
Prenı Polün ziyareti üzer•ne 

Bu sene hariçten şe
ker ithal edilmiyecek. 

ll•ulla~ Eiıhir re -Maı Sıter fıbrihlarının 
iılıma bazulıklan ilerledi. 

llerlemlt 

Vekiletlndea mahıuı bir 
zat vardır . 

Heyet pancar ekilen mın · 
takaları do 1aıacak •e mah 

ıulün kaltte miktar bakım-
larandao ••zlyetlnl teabtt 
edecektir Bu tedkıklerdea 

eonra da fabrtkaların n• 
kadar milddet faal•1ette 
balunacalıları beHplanacak
tır. 

Bu HD• pancar mahıuİ6 
f e•kallde çoktur. Hemen 
hiç bir ıene bu kadar fazla 
maluul 01mamııtır. Bu yila· 
den ıektr ııtıbıalatıntD bu 
yıl , 0 1c oiııcafı we harlçt•n 
fasla ıthıllta 16ı.um kalmı~ 

r•c•I• aa•••tlllmelltedlr. 

kafade toplantısında: 
. 

Mecburi elektrik 
s a r f i y a t ı kaldırlldı. 

--------- ---
Küçü~ ıanat arbı~mm matarlırioi işletmek üzere ıııf 

ıdıcJği ılıktri~tıa~ ~a ıenzillt yıpllıcak. 

Şehrimi:. eltklrik fabrikası 

Beledı,e Mecllıt dün de ıa· 
at 17 de Naci Kodaaazıa 
retılığtnde fevlrallde toplaa
t11ına devam ,etmlıttr . 

Bu toplantıda elelrtrılı te
ılıahnın BeledfJ• tarafında• 
mülhak bOdce ile ldareıt 

it& Jle, ıe .. lre s•Urdecek ıa 
için yapılacak letlkraaa kar · 
ıslık •&•t•rllecek ola• ••• · 
··- tal11lıatıa b•d··~· il&
..... haklraada sareııt.ıo 

Relı tarafıadan bu buı•ı
lara dair -.erllea usa• laa
bat tanlp edilerek ba itler 
b6dce enclmenl•e ha•ale 
oluadu. 

Elek~rlk saffiyatına dair yı
rlndı bir karar: 

toplant111ada elektrikten hal · 
lun daha renlt mtk1atta 
fa1.lalanmaaını temlD ede· 
celr çareler Ozerlade de s6-
rD1mG1t6r. 

Neticede ıtrketle ola• mu 
kaYeleJe s&re halkın eene• 
de -48 lılloYat elektrllı ıarf 
et•••• mecburiyeti kaldırıl· 
mııhr. e. ıuretle ••rek f lm 
cltld at.oaeler, ı•rekıa boa· 
daa bayle yeaıdeD abone 
paaılacaklar kaç kılo•at el
ektrik yakarlarea onan pa 
ratıaı yerecekler, yalda eı · 
klıl rıltı 48 lıılo•at earf et
mek mecburlyett altında kal· 
auyacaklarclır · 

Relı tarafıadea yapalaa 
(Som• ıld••I ıa1fada) 

Jpon ar ı v k. b ı ~ d 1 Hkaıl turre~~ se.~o~~D .~:.:.!ı~ır. yere in · 

MoıkoYa, 28 ( A A· t m~le mecbur etmlı H al · 
1 kuYH • l 

So•yetler - Mooı0 blll baJ eelr edı mtttlr. 
lerf kumaadaolıl• te Honı Konı 28 (A.A.) 

ediyor; yelle· Ohekfat ajao11 btldırı yor: 
So•Jet . Moaıol ku~bıod• Btr ecnebi membadan alı -
2 25 uı tar h b 1 s. J rt , J tem• arluada nan a er ere gure apoD 

Khalltn nellrtolD t uı tak•lye kıtaatı elelıcele Ma· 
k t••" Jıpoalarıo bir ço .ı- nçurlye ıe•k edllmtı .,. ıl-

larını tardetaıtıl•r •: ui· mall Çtadekl bazı J•p0 • 

teca•lzlert alır aa~f: •,.,da ku••etlerl de aynı mıata· 
ratmıılardar . H• 

1 ~Otla kaya nakloluamuttur Maa· 
k d.kl r.urldeo Tıentıl•• helen bazı 

bu mıata • bulun· T 

me•zllertne ıahlp ecnebilerin lfade1I, bu 
kıtaatı• naklini muhllr 161· 

m;k3tadTı rlar. uı tartbtadekl termektedlr. Bu ecoebtler' 
emm a11•· d d 

baya muharebeleri eıD . harici Monıolııtan hu u un· 
15 a•C• taJ• da Khalllo nehri bo,unca, da Japonlar. t ya 

reıl . 2 boıobardı111•D a yap1lmıt olan muharebeler 
t •areıl •e \ t A 01 se reel, 2 tıtıkıaf a,, den çok ciddi o ınuı ur 1 ~ 

r d h kltı ıdare 8 yat, Harbıol n bütün aakeu 
'11' e are beUDlt· 
bir hına eeınııt k•Y baıtabanelerlnln yarala aı 
lerdır . il 5 kerlerle dolu buluodulunu •e 

SovyetlerJe Maoao ar,
24 

batta bazı mektepleri dtıpın 
tayare ka1bet1Dttlerdır . ur haline getirmek mecbu· 
ye 25 tarıhlade çok mühim rlfetlnlo buıl olmut oldutu 
mücadeleler olmuıtur. nu be,an etmektedırl•r· 

24 Temmuz tarihinde Ja- Şımall Çıadeld J•pon . 
poolar 34 avcı tayareıl, 2 kuY•etlerf umumi kuman· 
bombardıman ta,.areal, bir ela•• GeDeral Suıtyamanın 
ha•a ıemlıl kaybetmııler harici Moaıolıataoda•t ha 
hır. rekitı tclar•J• memur edl · 

Sov,etlerl• MoDıollar ile lec«fl •• yerine harbiye 
yaloıa 9 tayar• lcaybetmtı- nasırı e. ltazaklnta ı•llrl-
lerdtr. leceil ıayleamektedlr. 

25 y • ., •• zda, 19 JApOD 

ıayareal dOtlrllmlt Ye bir 
laa va semtııade yanıın çı · 

•arılmıttar. 
So•Jetlerle Maaıollar lıe 

8 taJare ka1betmtılerdlr. 
2J Tarıhındeld muharebe-

de Savyet Monıol taya· 
releri, Japonların heflf bo 
mbardımaa ta1are fdolara· 

aı• kuma11claD1 allta1 Kow-

Jandırmı subay me~tebi 
mezujlan. 

Ankara, 28 ( Huıuıt ) 
Jandarma ıubaJ mekteblat 
bllfrenlerln pazarteıl 10n6 
meraılmle diplomaları Da
htlfye Vekıta faik Oatrak 
taraf ı•daa l•••I e.tılecekur. 
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Yeni Barem kanununa göre: 

Hangi mekteplerden çıkan
lar kaçıncı de~eceye alınacak S · E H i R H A. B E R L E R 1 -

Y eal barem kanununun 'fe Çorum kGçiik llhbat me 
üçincü maddeal maaıh me murları okulları. (Orra oku 
murl1etlere ilk defa ılrea la mibtenlt olup tabıll mGd· 
lerJn m .. ıelerlne ve tahıUle- detlerl •kııer yıldır). lıtan• 
rlae ıöre ahnablleceklut bu\ Gnlveulteıl tıp fakül 
dereceleri ılatermektedlr. teıln• ballı ebe otcul, (orta 
Maarif Vekllett, mekteple· okul tahıdtne aa6ıtenlt olup 
rla it• ıl•kl teılrıl&tları iti tahılt mGddeU del yıldır). 
barlyle barem kanununun Ankara maltye mtıılek oku 
lfhc6 mad~ılae telrab6l lu (talı ti m6ddetl iki Jıl 
••enlerini ayrı ayrı tHblt dn) Yalaız orta okul me-
etmlt bulunmaktadar. Vekl sunu olarak bu okala ıtrlp 
let, teılttt ettlil mektepler- de mezuo olanlar C fıkrası 
dea mlbtm hır k11mının teı- hiıkm6ndeo lıtlfatle edebt
ktlltaatia •••elce del&flklık· hrler) . Tapu kad .. tro okulu 
ler •oku bul••t olclufundan (tahıtl mOddetl ıkt Jıldır. 
hu mekteplerclea daha 6n Yalaız orta okul mezu•u 
ee mezun olaalaran yeni ba olarak bu olt ula ılrlp de 
rem kanununa 16r• tah•ll mezun olanlar C fıkra11 
te ıaaatlaraaı a1rıca teıbtt blk•laclen ııttfade edeltı 
eclecektlr. lırler) . Kızalaf cemlyett lı · 

20 llrı mıııı faabul laa••• bakıcılık mele· 
20 Ll•a atll ••aıa ahaa- te'-• (Orta okula tallılllne 

eakları• ••••• lauluamal. . mlıteaıt olup talaıll •6d-
mektepler detl Oç yd.&ar). rı aeır•t olan 

ıualarthr: 

. Usa nyı ıua~ill mektepler: 
Rea•I ltıeler, muatleietl 

tatdlldı Tlrk ll•ıuıl ıı .. lerl 
•uadeletl tat.lıklt asınlılr 

11Hlerl (Rum, Ermeni, Mu 
ıeYI). T6rkı1ede bulunan 

' muacleletl taadtkll yaltancı 
1 

hıeler, Ankara, lzmlr, lıtan
bul tlMret llıelerlJl• Gala· 
taaar•J' ltıeılnla ticaret k11 · 
mı, Tlrkt1ede muadeleti 

25 llrı mıııı 
25 Lıra aıll maaıa alane 

caldarın mesua buluamala 
ra meırut olaa mektepler 

ıu•lard1r: 

L111 derecesinde bir tıhsll 
üzerin• an az bir ydllk 1111-

lık tı~slli uran okullar: 
Gast Terbiye EaıtUGıl 1 

lrıımı meıual• n. 

Lise üzırlı.a ın az bir yıl 
maslak tahsili var11: 

Ta .. ., ye llad .. tro okala
nua 8 k11mıadan •nu• 
olaalar (bu okula Uıe tab;ı . 
lı \berine ıtrlp de •esun 
olanlar D fıkraıı h6kmGn 
ele• lıtlf a.te ederler). 

Valimiz teftiş
den döndüler. 

Oa ıund~n beri BOrhanl 
Je 'fe Ay•alık Huıuıl Mu -
haaehe ye lrly ıılerlaJ tef· 
ttıt• bulunan Valimiz Re· 
cat Gireli akıam saat 21 de 
.,brtml•• a•det etmltlerdlr. 
~-

c. M. P. 
Vilayet vı kızı idırı hı

yıtlırinin toplan tısı. 
Cumlııurtyet Halli Partfıl 

Villyet ttlare laeyetl 27 7-93fl 
perıembe ılnll Nat 17.30 
da Partt laılsaaı B. Perte• 
Etcloiluaun rlyuettatie top 
laamıı, Parti •• PartlJI tlıl
lea•trea . tıler lzerlnde ıl 
rGımelerale bulunarak ka
rarlaı ••rmtıtlr 

Cumla•rlyet Halk Partisi 
kasa tdare laeyett ile dQa28 1 · 

1939 cuma ıO•I saat 17 .30tla 
Parti kıza tclare laeJetl rel· 
ıl B Vasıf lıpartahnın rl . 
yaHUD.le toplanarak muh 
teUf Parti itleri Gzerha· 
de ıörlı•elerde balua 
muıt•r· 

Kızı/ayın yar-

dımları. 
Ankara, 21 ( Huıutl) 

KızılaJ umumi merkezl ta 
rafıadaa barice 'fe yurt için 

deki f ellketHdelere ıu y,H ,. 

tiımlarda bulunulmuıtur: 

Kardeş kati 1 i o 1-
m adı ğ ı anlaşıldı. 
Kardeı katili olduğa zannı ile 
ınuhalıemede bulunan auçlu 

dlln ber.aet etti. 
Kartleıtnl balta ile IWlr. 

.IOlü zaaaedılerek bir .. 
aetlen beri •••kuf bal•••• 
Mela met ı ... ın.&e blrl•I d&a · 
•iır ce:ıa mahkemHlatie be 
raet etmlttlr. 

V aka tiri• ••reyaa etmıı 
tir: 

Sındır••••• Menet k616D 
den SGleymaa k~rdeıt Meb 
••de: 

- Elrta demetlerlal bay· 
•anlara neye yetltr.11•? Dl · 
1• ıorduiundan iki kard•t 
aratıncla miinazaa çıkmıı 
H ltılllaere de ka•ıa etmtı 
lerdlr. Bir hafta •••ra, Sı· 
lerman harma11 çardaiı al
tında balta ıle mut.telif yer· 
lerlnden yaral•nıp 61dlr i l. 
•Ot olarak bulunmuıtur. 

K.ardeıt Mehmet de tarla · 
dan ekla ylldl arabasını 
harmaa yerine ı•tlrtrl&'.•• 
dlfer h.rmancılar tarafından 
SGleymanın 6ll olaralı çar 
daiın!altıDtla yattılı haber 
••rllmff lıe de,.lıerdeıı Meb· 
met llkaJt bir .,aztyette: 

- Hanaf De-1 D•yerek yo 

Bölge yüzme 
birincilikler.i. 

•••• ••••• etmlıttr . Meh 
••ti•• ba laaUll4e• ılplae 
edtlalt •• •Nı•n latr hafla 
e•••l ... s11., ••• ıa arala 
randa ufak bir ka'Yca çı~ tı 
fıaı bilenler, bu itin Meb · 
met tarafıaflan yapıldılı 

zannı ile Mehmet te•lalf 
ecitlmlıtJr . 

Buna atcl muhakeme Wr 
Haeden beri tie•am etmek· 
te1dt 

Madclelamaml Mehmedla 
T&rk ceza kananuaun 449 
acu maddesine tedtkaa ce· 
salanduılma11•1 lıtemlıttı•. 

lu$lunun •••katı Kaıım Sa · 
mt Payla Yakaya ald uzua 
uzadıya izahat •ererek mi· 
dafaada bulunmuı •• Meh 
medta beraettnl lıtemlttlr. 

Alır ceza malalremetl 
dClakl celıealntle buna aiti 
kararı tebltl etmlttlr. Bu 
tebliğde Mebmedtn kartieıt 
Dl öldGrdBIOne dair hakkın 
da bıç bir dellll bulunma 
clıiı alkredtlerek beraetlne 
karar •ertldlfl bıldlrtlmtıUr . 

Cumhur Hııkanllğı orkısıaıı 
ıı Gazi iğnlı!n ıkulu 

- ... 

Belediye Mec• 
/isinin f evkala
de toplantı•ı· 
{Lı tarafı ltlrlncl HJf•••) 

ltuaa aiti teldlf t umumi ... -
J•t allıı:ıılarla tanlp etmlt 
Ur. 

Etelltrlk ıtbl ••••nl bir 
tlaUıaç olan •Hıtaclan itti · 
~aHa orta hallı •• fakir 
ballun .lalaa ı••lı mlkyaıta 
f a,•alanmaaıaı tnala ••. 
cek ela• bu karar ~ok ye
rlatledlr. 

Bun.lan ltaık• HHfıa 
ılnctls ceryaaıatlae raeter 
•• buaa ald tılercle lıtlf ati• 
eda .. ılmHI içi• ltuna atd 
elektrik f latları tla acuzla · 
talaeaktar 

Bu euretle ele klçlk ıa • 
natlar tnlstıafına yol açılmıı 
olacaktır. 

Reıı, rusnamede baıls• 

16rltGlecek btr ıey olmadı· 
landan ••clmenlerdea ıele· 
cek enaln tedkık etmek ase· 
re çarıamba ılnl ıaat 17 
de tekrar toplanmak Qser• 
celt•J• nihayet ••rmtıtlr. 

Gelenler gidenler: 
Mebuılanmızdan HacUP 

MuhltU• Çarıkla d6Dk6 ls
mtr treatle t•hrlmlae pi· 
mlıttr. 

ti Cumhuriyet Müddet· 
umumisi Cemil bir arlılı 
muuntret alarak dOnkü fs· 
mir elnp ... tl • • lıtaD bula sif 
mittir 

·ta edik la ya .. aacı itseler in bt 
rlMI derece.le orta tlatlıaa 

okulu derecHlade olan ti 

••ret k111mları, kıs 'fe er
kek llrelmeta okullara •• 
muılkl llretmen okula, lı· 
taabul Buraa, famlr, Adana, 
Ztraat okullara, (Orta okula 
müatealt olup1 tah•ll mOd 
detl ... ı üçer ydchr) . 

GüHI ıanatlar akademi · 
•IDID ,.... •• he1keltraılak 

ıubelerl •••ualar1. Gcızel 
ıaDatlar akademlılnln te•· 
ylnl ıaaatlar ıubeıl mezaa· 
lan {orta okul ••ya erkek 
sanat okulu Yeya kıs enıtl 

tl•I tabıdt ilserlnde bu ıu 
be1• ılrlp de meau• olan 
lar). Aakara polt• koll•jl 
(orta okula mlıtealt olup 
talaıll mldd•U Q~ yıldır) 
lol• •• Baraa mıataka or· 
••n okallera, (orta okula 
•let .. ıt olup talaıtl mtd · 
thtlerl içer Jıldar) 

Baş yılhk ıeslak okulu tahsi· 
li üzeıi11 sn az iki yıllık da· 
ha yüksek bir mısıık tahsili 

varan okuUır: 

Ger~de aeyllpsedelulne 
1000, Samıuo ıeyllpzedele 
rlne 2400, Kutomoolye 500, 
HatafıD Reyhaolye harllfze
delerlne 775, Bulıarlttan 
Hfllpze4eler1De 15f 0 lira 
yar4ımda bblunmuıtur. 

Her yıl yapılmakta olan 
J lsnıe müH bakaları bu 

yıl da bölıemlzde aluıtoıta 
rapılacaktlr. 

Cumhur Bışkanıııı filirmonik •-------~ 

Orta tahtlı. ~lrltkte met· 
lelı tahıllı tle •ereo ea az 
beı yıllık mektepler: 

Aakara, lıttan'bal lamlr. 
Kaatamonu, Aydm, Buna, 
Edırne, Konya, mıotalı• sa 
nal otilltlara (ilk okula mOı 
teoit olup tahııl mtiddetl.rı 
t>eıer yıldır) Aaluua, lımet .,.,a, AdaDa ı .... t ln6nG, 
Buna Necatlbey, itten bul 

· 1Cnık6y, letaa1nıl Selçuk, 
lataebul Ô•kGC:lar. lzmlr 

Cumhuriyet, EdfrDe, Elaz ıg . 

Maolea lıml!t lo&nQ, Trnb 
zoa lcız enıttttılert (lı k okv 
la müstenit olup ta1:uıl m6d 
det1ert l>eıer yıldar) . lıtan
bul koneenatuannın yah 
kıamı, i lk okula müıtenıt 
olup tahıll n1C1Cldet1 t>eı yıl 

dn.) 
Orta tahıtltae möatenıt 

.tup ea az iki yıl t•bıtl •• 
r• mektepler: 
~fıe tekDtlr okulunun 

fen t11emaru llumı, (Orta 
okula mlıtenlt olup tahıd 

ml.iıld.tt tiri :Yf\dır) . letae-..ı 

Aakara kız ertlk öfret 
meia ek•l• B• okul lkt in 
11mclan dıarettlr. K,a ••ti· 
tllerln mOıteait ol•p t•laıtl 
mChhletl iki yıldır •• •rta 
okulların meılek 6jretmt'• 
lertDt yetttttrır. Kıs .. •n•tltl 
terine mCiıtealt olup tahıtl 
mGcldetl Qç yıldır. Kız enı 
Utllerl ile Akıam kız HDat 
okuUarınıD aeılek dertleri 
6jretmenlerJal yetlttlrJr. 
Aalısara erkek öir••••o 
okulu (b•t yılhk bllı• ••· 
n•t ollallarıoa m6ıteaıt olup 
tahıtt mlddell üç J•ldır.) 
8611• Ha&t okullarının meı 
lek deulert 6iret•ealerlal 

y,eUıttrır. 

Orta tahslldan sonra an az 
dör yıllık meslı.k ıahsilı Yeren 

okullar: 
Nafıa teka&k okulunuo 

mCiheodıı k11mı (Orta oluı· 
l. mOıtentt olup ta hı il mOd . 

detf 4 yıldır) . 

Otuz lira maaşı: 
30 Lira a1li maaıa alana· 

caklaran mezYo bulunmala • 
rı meırut o lan mektepler 
ıuolardır. 

Tahsil müddeti altı ylldan ek
sik olaı yuksek okullar: 

Ankara hukuk fak6 tesl 
(f-abıı l •Clcldell iç yıldar ). 
Aakara 16kaek slraat enıtl• 
Ubl (ziraat, veteriner •• or 
men fakCUtelerlnt ihtiva 
eder. het birinin talaıll m4d· 
deli 4 ,aldır ) Sıyatal btlıl· 

lM okulu talıMıl mt.WeU • 

A,rau iç mahlle 60 lira 
lııy••tlnde blrl!r ıuat ayalı 

J•l'tırmııtar . --9'11 

YGzme yaraılarmda biri• 
el, ılııınct •• lçlDcl s•lea 

lerden lltr takı• teıWtl edt· 
lerek 31 •iuıtoıta lıta n -

bulo Japıl&cak TOrktye 
yfizme bırıaclltlılerlade böl 
ı•mlzl temıll ecteceklerdtr. 

B6lıemlzln btlha11a Ba•· 
darma. A.yya)ık, Erdek Ye 

ı•hrtmlzdekt y\bOcGlerl bu 

ıenekl blr,ocllılclerde lyJ 

dereceler atacaklan mubak· 
kaktır. 

Çinkn ı•Dçlerlml s 1üzme 

yıldır) Aok.ara dtl •• tarih 
çofraf ya f akülleat (tahııl 
müddeti •i yıldır) . Ankara 
Gazi' Terbiye Enıt1Uh6, a) 
Beden terblyHI •• reılm • 
it ıubelerlaln tahsil müdde· 
ti 3 er yıldar), b) Rdeblyat, 
tarih - çojrafya, pedaıoJt, 

tabliye, rifazlre ıubelerlala 

tahsil miiddetlerl lklter yıl 

dar; İstanbul yOkaek ıktııat 
aatreamanlarına muntazaman 

ve ticaret okulu (Tahııl 
mlddett oı yıldır) , lıta•bul devam •tmektedtrJer 

y6kıek de.,ıs ticaret okulu 
(tabııl mlddett 3 Jıldır ), lı 
taabul Qnl•eraıtul: a) Hu 
kuk f allülteeı tahıtl müdae
tl 4 yaldır ıktlıat f akülte1t 
tabıll cnilddeU 4 yılthr . Tıb 
faküheılae bajh dit taba· 
beti okulu taltıtl müddeti· 4 
1 ı ldır . Fea fakCllteıt tahı ıl 

mGddetl 4 yıldır . Fen falıtU · 

tealoe batlı eczacı olculu 
tehııl mftddett 3 yıldır Ede 
blyat fakGlteıl tahıl müdde · 
tı 4 yaldar Yükıek 61ret 
men okulu tabııl mcıdc&.U 

4 yıldır. 

35 Lira maaşa: 
35 Lira aıll m••ta alana· 

akları• mesua bulunmala 
r1 meırut olan mektepler 
ıu11laıdır : 

lıtaobul ünturatteı! tıb 
f akGlteıl lıtanbul Gksek 
miUaeedJı mektebi. 

- - --· 
Susıjırlılı yakın 
da elektriğe ka

VUf Uyor. 
Suaıiarlık (Huıuı1) - Be 

ledtyemlz tarafından yaptı 

ral••kta olan elektrik f ab 
rıkeıaı tnıaatt bir hayh ller · 
lcmtıUr 

fabrıka fçl• A\frupaya ~I 
parlf edılea malzeme •• 

makineler Baad1rma ıümrü
IOoe g.elrotıtlr FabrJkaoın 

tnıaatı 29 blrlnc.ltffrlnf' ka 
dar ikmal edilecek ve Cum 
hurlJet ba1ramında da rea 
mi kütadı yıapılacektır . 

Kazamızın pell yakında 

nura kavaıacai• ıln Hbn· 
11altkla ltelileemelttedlr. 

orkestrası. 
Cumhur Baılcanhl• ftllr· 

moalk orkeıtra11 oda ...... 

len m6aıtı ıuruplar1aa ayra· 
hr 1\\araya; açılan mlıaba · 

ka imtihanında mu•aff ak 
olan mGzltfenler alınmakta 
dır. Orkestra Aalıarada her 
terafta ballra muotaı:ftm 

konserler ••rmel&tedır . 
K.onıerlerJ dıalemek her 

kH lçla ıerbeıttlr . 

Gozl orta Dğretmın okulu Y8 
ter biye enstitüsü: 

Ankarada Gaaa 6tretmea 
okulu •• terbiye enıtltibtı 
orta okullara, orta derece 
deki · ertlk olnıliaraaa 6iret 
m•• ve ıJk okullara lıpek 

ter yettıUren y6keek derece 
lt bir mGe11eaedlr 

Edebiyat , tat th, cojrafya, 
tabii btlııler, metamaUk, 
tı rHlm, Bedagojl, beden 
terbt1e11, mueıld ıubelerıaı 

ı htl•a eder 
Bo müeHeaeye lıee me 

zunları il@ altı yılhk öltet 
me• okullanndan mezun 
o laolu mlıa'>aka ıle ah 
o arlar 

it Reıtm ve beden terblJ•· 
ıl ıubelerlne beı ııntflı öl· 
retmen okulundan m•zua 
olupta da az bır yıl muYaf 
fakı1etle öjretaıeahlı ~,.ap 

mıı , butunanlarda m (iaabe ka 
ıle kabul edtltrler. 

lı · Reılm tubeılnln tah· 
ıtl mlddetl iç. dlierlcrlntn 
ık• yıldtr . 

Girme şırtıın: 
1- T6rli~ye Cu•harı,eo 

•ataadaıı olmak . 
2 - 27 Y.aıı.adaa 

elmamak 
1 

3 S.ilam old•lb•a kart' 
~tr raporu '-•latamalr 

4 MBıabaka tmttlaa•••' 
kazanmak 

5 - Balundakları 
Dlrekt6rlil6ne bir 
ile müracaat etmek 
dar . 

f'tltl' 
dllell~' 

IA••" 
Eaatıtüye ıtrmek ııt11•' 

talebenin ıeçme laıtıhaol•' 1 

d• öfretmen okuUarde lııel~r 
dl " ••Ya ortaokullada oA.ul 

rekt6r6niiu · baıkanhl• alt• 
O' 

•• 4a teıkıl edtlecek 1&0111l•f 
110· 

•lar tarafından 1apıhr · O 
dil•' la kabul edtldtklerl keo 

0 
rlne bıldtrll•• talebe!ıieO ., 

ol'' muneıloe uyıun •e 0 bOI 
lik çetaıdilllı bir t••b 

110•., 
senedi ııtenlr Okula a 111~ 
taleöeala bllıtıl •e •• dl 
durumu ıon defa okul ,dl 
rektörlQfQnce de tedklk . " ,, 
ltr . Sıhbi durumll ıalh .,,, 
porlarıaa •• balıt•I ıt0U ,,, 
kliltlanaa nyıuo 41iiif.,~1ıı 
talebe okula kabul e 

•ez. 
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18 Temmuz 193i tarihli 
Fran11s ı•zetelerl Orıeaeral 
Hutzlnı•'ID rı,uett altında 
bır Fraaıaa aıkerl .beJetlala 
4.akaraJa mu•ualat 4=ttlil•l 
telıraf hebetl olarak bıldır· 

••lrtetıltrler Komanter yok· 
tur. 
Maamafıh ( "Hu•anlte.) 

- P•rlı, 17 7 939) loııllz 
Generali lronıldeln Polon
J&Ja ıttmeılndea blhlı elan 
•akal••de Franım b~U· 
lllta TürldJ•J• mu•aealata 
a..,ıtret... temae etılerek 
bq laeyete tehlz edılmtı bu 
'"•an Yaalfenla muayyen 
•l•adıfını •• fak at Şarki 
~lıulentz bavauında ftanıa 
ile Tlrlitse araııada ttbırlt · 
il meseleılnl Tlrkl1e Genel· 
l•r•ayı tle müzakere etme· 
•I muhtemel olduiunu yas 
"-•ktadar. 

(ı Parlı ıotr » 
18 7 939) dabl meml~ketl· 
•ıae btr Fran11z aıkerl he 
Jetıaaın ı•llıtaı k11aca me• 
'•ubahı ederek TGrkt7e ı le 
F'ranıa ara11nda Genel Kur 
'llly temaalarınıa ıarıb bir 
l•lıll aldıiını, lnıılız 
So•Jet anlatmaıı l•H edı 
tele olursa, TGrktye ile ya 
'*•akta· olan aakerl mnza 
"•relerin ku•vet peTda ede· 
ce~\erıoı , meaelenln mlh•m 
0 1dufunu, mlh•erin herban · 
il bar teca•.üzde bulunma11 
•hth11allne kartı yak ın tark· 
~' bır baraj. yaal . SChen; 
btrı Botaslara kadar bir 
'"J tetıl me•zuub~ hı ol 

d'-l'8rıu yazmaktadı r . 

93
(•Epoque» - Parlı, 14 7-

cl 9l ıazeteslnde M. Donna • 
1
'" diyor k i: M6ıt&ktl Ar · 

:~Utluiun me•cudıyetlne 
f 'Yet •eren,Uabetlıtan da 
~~lhıdtlmlt btr memlekette 
~1dtatu ııbı harelcet eden, 
ç '-''llyanın Avuıtur ya , 
):... - Slonkya •• Lthan · 
._ lcar111ındakt eık ıyaca 
clau'-.elelerlnl hima ye ed•n 
tı ~~G doıtu Polonyaya kar 
,~ ~•oya t le b ı r l ~ıen l <al 
Qa'-h k Ye claletlaJnık•oç 
~, •fıaı rol6o6 yapıyor . 
~ illalllemmel ıey?. 

llllı •rıcak meaeleıınde ftl&rl 

Jı 'ı"' ••t oıa_.u•dan dola· 
tat 

)ot " proteıtoda b ulunu· . 
''"d liatbukt bizimle ara 
.._,,._ .. llıeYcut bafları kırma · 
"-G t 00ua etinde tdt. Eıkl 
ı~' •11ılelrelerlo A.lmanyaya ,,, ._ 
ct,f no&taı nazarını mi 
~ ... ~' eden ltalyadır. Hsl 
~•~İ b\, •uretle, yirmi ıene 
''Jı.._ t~.ıı edtlmlt bulanan 
~\I\ ı aı hnha11na ııdlltl ı tını 

taya 16nderdıtı notayı, ku 
rlyemlzl teıkll eden ıazete
lerden basılan •e•zuubahı 
etmektedirler. 

c19l8 Seneılnde bl7lk 
demokrat de•letler Suriye 
topralılartnı Türk tazyllda• 
den kurtardıklar ı nı Ye bu 
topraklaren mHunfyeUnl te· 
mla ettllderlnt blldtrmltler· 
dt.8• ıD• IGsum baiıl olun· 
ca ba te19;_1loat anutulmuı 

•e bir kenara atıl11Uttu . Ve 
ytae bu ıtla ıaraotl kellmeal 
demollratlaran 1 üıalarında 
m6hlm bir yer ltıal etmek· 
tedtr. Btnaenaleyh ıarantl 
edilenler tu•u bllıtnler kt 
lıeodtlerlne Yerilen temtaat 
a1kerlerlne •e colrafl Yast· 
yetle:-lne yaztyed edip latl · 
fade e~tlmek için •erılmlt 

tır Ve yarın bunlara lbtt• 
yaç kalmıyacak oluraa birer 
teleme ile atılacaklardır . 

Muharrir bu huıuıta ez 
cim le 16 rle demektedir 

«Ankara ve ~tlnada , ay· 
lardan beri Kremlin ıarayı 

eıtiınde dilenen bir ıtıte 

mln mane•I ujlamlıfına 
inanmak ılbl bir hayale 
lıcapılaalar tJ'e&kı •ardır. Fa 
kat fUDU bılıtnler kt kendt · 
lerlae kartı b6yle bir •tkı 
ilham eden bahri üılerdır . 

Eğer Salamloden bolazlara 
kadar olan Türk ve Yunan 
ltm ~oları olmaea Fran11z ve 
loı ılız filoları Akdenlzdekl 
genç ve kuvvetle ltalyaa 
babrlyea!nln kart11tna çıl&a 

cak •azly~tte olamıya cı.k 
larder . 

Yalnız acaba bu melce 
lerln klf• ıellp ıelmlyecelı 
lerl meHleıl kalıyor. Bo 
meçbuldur, fak at bu klçOk 
de•letlerlo kara ıulannda 

b61le kudretli, knlfetll •e 
tehlikeli mf1&flrlerfn balun· 
maaındao mOte•elllt zarar 
laran ne olabılecf! il lıe itl 
klr bulunmaktaclır. 

Çelik ciga ı li adım nasll 
yaşıyor? 

Londradan t;ıld rlldıt ıne 

16re feonın en ıon terakki· 
lerloden biri olan meıhur 
çelfk cffer •a11taalle 616•· 
iinden on 1aal1e ıonra genç 
bir adama tekrar hayat 
•ermek ve Y•t•maeıoı te 
m tz etmek kabil o'muttur. 
Şımdı dOnyaya ıktnct de· 

fa ıelmlt olarak J•t•JaD 
ıenç adamın lıml Flllp Fr· 
e7dlr 

'-Jot 
~ (tJo . 
ia) Ur1ıalt - Parıı, 14-7· 
l'" ''"•teılade ltalyan oo· 
, .. ,:• tGlthıç bulan Salnt 

TaıiİI ıeçlrmek üaere de · 
nlz kenuına ıtden Fallp 
tlaı metre liadar ylluek bir 
ka1adao au1a atlamııtar. fa-
kat ıu k6t8 teıadGfe ba 

h, • ltal,anın ı&teuUil ,._L 
''~• qthlı yersiz •e man 

it b l 'et "'AJor ve lta l yanın 

~ .. :f~&lnden h1ç bir t • J• 
-,,t,k -ıc olamadıiını ı6J 

ll,t ._,_, ediyor 

~'"'- ''•11 ••avataaa ilhakı 
\1&... 1'cl F ""-t ' ranea ile ftkd et · 
\ t 1 
'~''d •1' •ıma11 protesto 

'''• ltal1aD1D fran-

kıo lıl, her te~afı dertD olaD 
ı ı htllo yalnız o lnımı pek 

11;~ır. Suya tepelGıtD dalan 
lao zavallı ıenç laemen dl· 
be çarpmıt ve amudi fdıa 
rlıl bo.JDUDa yak1n bir yer 

den kırelmıttar. 
Btraftan retlı~nler onu 

heaıen butahaneye yatır · 

anılar, fak at doktorların 
(Soau d6rdüllcibayf ad•) 

~· 
Yeni ispanyada 

ltal~an aleyhtarları 
İt a 1 ya r1 lehtarlar1 
f Paris Midi gazete~inden 1 

Malüm olduiu üzere Kont 
Clanonuo lıpanyaya yaph -
i• styaret, Fran&conun enlt· 
teal Ye dabılıye nazırı Ser· 
rano Suaerln ••velce Mu110 
llalyl ziyaretini tadedtr 

Kent Ctanonu• yaphlı 
ztyaret, yeni lıpanyanın 
ın6frıt ltal ,1ıın taraftarlarly~ 
le ltalyan aleyhtarlar1 ara· 
11ndakı ıhur&fı had bir aaf 
haya çıkarmııtır . 

Yeni lıpanyada ltalyan 
doıthılunu falanj dem•ıo 
jlk cenahı ltalyaa aleyhtar 
ları•ı da Hkl ananeci kar· 
lııtlerle eıkl «l•panyol te 
ceddidth nelen alfonıcu 

kırallılr menıupları temıil 
etmektedir. 

lıpanyol mttlt - ı•adt 
kalııt falınjnıD retıl Serra · 
no Saaer ıö,le ıa1lGyor: 

- ltalya ıle Almanyanın 
ltt ı f akı, ııkı klhzrel Ye ık 

tlaadl blrltfl, yeni lıpanyol 
ılyaıetlne latlnat etmelidir 

Naayolnaltet ha•acıhk re 
lıl General Kındelan da tlY 
le ha 1lnrmalıtadtrı 

İtalya ile 
btr luıkacın llil 
Akdeolae bakım 

llzımdır. 

lıpanya 
çenealdlr; 

olmalara 

General Frankonan dlfer 
mGtaYlrlerl de ıu ee•abı 

•eriyorlar: 
- Mıb•er deYletlerlyle 

ittifak bir çılıınhktır ÇOa· 
kG totaltterlerle demolnet · 
lar arHında harp na11l çı 

kana çık11n, bu harpte ltal
yan Alman den z ku••etle 
rl derhal eztleceldtr Mıh . 

Yer f{e•letlertyle beraber Ye 
onlardan daha za,ıf l olan 
lıpanv•, ltalya ile Alma• 
yadoa tecrld ettirilecektir 
Zaten Qç sene ıiher iç har· 
bln.ie lıpanyanın mecali 
kalmamııtır Bır laarp olur· 
aa Uk defa kurb•n gtdeeık 
olan lıpanyadır 

Bu mkadelede en çok 
koza aahlp olan btrlactler· 
dır. 

ltpanyo\ - ltalyan 
Alman taraftarlar1 falanj•• 
ter parttıl ile bu ıtlnOa lı 
p•nvae ı nın matbuah, rad · 
yoyu Ye DC!f'ifah kontrolle · 
rı a ltında bulunduruyorlar. 

Oabılt harp zamanında 

b•ılıyan ı hılılye Ye makale 
Hnı6r0, tç harp bUtlfl hal
de hail bıralnlmamıı, de
•am ediyor lıpanyadakl 
Hnıör, aıkerl makamlardan 
batka f alaajlıtlerln do koot· 
rolüne tlbt tutulduiu için 
daha çok ı ıddetlenmlttlr 

Meaell Dıarlo Vaıco Vos 
ele E•A'!!ll• ı&ol paeteler 
Çemberla1n1D t;al81zıD10 la · 
paoyayı zl1aretl mOaaıebe · 

tiyle c~mberıa,.. alcıl 9e 

hikmet 1&1itbl dtye metliet· 
tiler dl 1• s-6zde• dftttct5er. 
Hu aaıı: etelerln buDdaD ıon · 
ra lnsıltz Bat"ekı ltDln•Çem· 
berlc:me ılyHetlncleo• bah• 
ıetmel~rl cinayet olacalıı: . 

Bundan b•t"a, Voz de 
Eıpaoa, Uo•on de Se-.llla, 
Aleezar •e d•h• bbçok ga
zeteler • a llttyle karllatken 
ye ( Allah, •atan, lırıral ) d6· 

• ııtol tııır laıkea ıı.aclı bu 

ibareyi (Allah, va taa. fran
ko) d tye tad ı l etmlye mec 
bur latulmutl ardır . Bu gÜD 
bir çok karilıt aazetelerle, 
Arrtba Eıpana, yahut Uot
dacl ıtbl daha tik ıünler 
den bert falaDj l ıt ılyaıetl ta· 
kip eden gazeteler arasında 
herhanıt btr ılyaıl no"tal 
aazar ayralıfı ıö· Olm•z. 

Bu,. •tlllyetçl lıp••yol 
mathuahada umun.1 bır hal · 
dır. 

Yahu& hır tanf'ıl mtlıtea• 
nadır. O da El P.enHmlen· 
ta N • •arro ıaseteıldlr 811 
Navar1n çok . eakl bir lıarlııt 
ıazeteıldlr. Bu ıaaete, Al
manlar 1937 de Vıyanaya 
ılrlp de Don Karloıun to 
runa•u hııpHttıklerl •alrlt 
«Alman tıttl&ıı , cltye yası 

yazdı . Hattl, A•uıturya ar. 
tldOkl ye Don K.arloıun hl· 
rtcık ol'a için Na•arhları 

dua1a dayat etth Ye «Alla · 
t llın düflD&Dlarıoın m•r•ar 
elleri•• dGımGı• cleclı . Bu 
· ııa arhk bu ıazete ortada 
da yoktur 

Matbuatları ulu kontrol 
alt.ada tee de, karltıtlerle 

kuallık taraftarlara elı:aerlyet 
itibariyle f atlıt lehdara ılya. 

aete dGımandır. Bunlar, fi 
ktrJerlnden d6ndGrlleme-
ml~tlr. 

Fakat, Sunertn f alanj 1ıtle 
rl« Atdcı muharebesi» ya 
p•rlarkea, bunlar harpte 
parçalanmıt ve mailüp ol
matlardır. (Ardcı mQcadele· 
ıl» tlblrlDI bizzat f alaDjt 

.. ıaaeteler kullaam ıthr.) Fa· 
kat karlııtler •e kıralcılar, 

Namor, ~aıtal, •t•I• Baak 
ıtbı tltDal ıark •lll1etlerln · 
de lalll ekHrlyet ha linde 

1 dtr. 
Bu « mQrtectler» keza hal. 

yanlara çok az H'fer. Bunun 
lkt eebebı Yardır: 

1 - Baaklılarla N• •arh
lar totallterlertn keadtlerlne 
mQe11lr olmHını bıç tıte· 

...ıer. Vd6yetlerlncle eer
beıt serbHt kullandıklara 
baıkçanıo uldırılmHlnı hib· 
rlyetlerlne mani ohınma1ını 
arzu etmezler Faııetlerl te· 
lıa ederler. Be1oalmllel Jrun 
köprQıOne lradar laer taraf
ta ı,6r Glen •• &serinde: 
«Bura11 lıpanJa, lıpaoyol•a 
koouı!» yaadı leYbalarlla 
baıkhlar •• Na •arhlar çok 
lnclDmektedlr . Sanki ana 
dtllerıaı konutmak bir cloa · 
yet tmlt ıtbı! .. 

2 - Navar, Kaalal •• Ba· 
ıkta oturaolac ıa , haıranlara 
kartı dGıman keatl9.!1elerıDID 
~r ..... bı de • ffıad » 
dır . AhlAk •e meab~plerlD• 
çolr dikkat ... uın• ed~n bu 
.damlar, f,paoyada dobı ll 
harp deYamıoca dluek dlr· 
Hi• ıeldıklerl ltal1anları 
hep ıttıham etmektedlt' 

VadalaYarada olauıu gl · 
bt tekrar f trar etmeılnler 

dtye tedbir alan karlıatler: 
« Yeni hayat buiaa ltalya 

ejer bu lıe ter«>ddt etm t 
bir haldeylien naaıl yeni 
bayat bulur!» Demıılerdlr. 

<' L•jyener 16r6bu » nan 
hHtalıkt•• ç&ılmlt lutala· 

SAYlA ı 1 

INGILTERE iSTiLA 
EDILE~I~~:~,. ~.~.? ... 

lngt lterenın llandanb 
1 
nen ettirecek milnakalita temlo 

li. edfle • 'ce· d 
aılurlerld ııU F k t ıç ıo emin blr Oı llzım ar. 

O •eJll· • • ' b tını pek dilt De d 1• lnıtltereo ln yazlyetlne u 
buda ıaz 6nOode bulu•, .~'dul ıtıbarla bakacak olureak bar 

l D teb ıae r h 
ma11 llztm ıe e btlba•· he• ıeyln arp 
ki banuo ehe111111ı1etl le•asımatını dalma temin 
ıa ıu noktad ır: k edecek emin b ir me•klln 

l•ket• ıere ld HaYadan melli bulunma11 llzumu o uıuau 
rak bir ırup 

teker, teker, 18 k dalı 16r6rQz. 
laahode, ıuıilaıtçıl•r, lu• da Bu da deni& mlnakale 

l buP ar • 
çılar lndtrll•bl ır, b dt yo larıoın blrletHil bır nok· 

b bolD ar ' 
memlekete ••• ..,6 tanı• a1ker tarafından ku•-
manlaranın tahribatı•• k zl •etle tak•IJttl lazumunu 
hım miktarda arttarac• ııab etmekt•dır. 
yanlar yerebıltrl•r· L..\ 11 811 a6nk6 harplerin icabı 

btlece• er f 
Bun\arıD J•Pa a· loı ılteren •D emniyeti ranıa 

· d aları ıaJ ı ıe1ler araıın a 1" el• bırcltr ÇOnk6 ık& mem • · 
blhrtz:. Let•n colr•ft nztJetl buaa 

f D hatları • 
T elıraf ye t~le o •o•um 1aııermektedır. 

ld flllleD"' 1 
• 

keall•baltr; yollarda , ileri f raDH bir dlıman blkl. 
dıfer hatlarındaki klP' ... mlyeU altına d6t•r de hmaa· 

L aıker 1e el 
ba••Y• uçurar•• tartabt- larını yeya Oılertal Ot••• 
lrlyatlnı ikamete, u ı•h•l•· kullaaırea loıılterealD kan 
lirler, bombardı••:.ı ol•r· dıııi••ranı bır4eal.ıre darur. 
rnHD tabltyeııne • BuDUD ıçtadır kı Fraaaa11 
lar. tebcllt edeD tebllkeler a7aı 

Emin bir OS ltzıı: (Sonu d6rd6Dc6 ıayfada) 
Bu ı •bl telallkel•e~r~e~k~a~rı~ı~_:...-------

~~S;İ~ e t l·e r ~ i _r 1 i. ğ ! 
d e m i r e n .. ~d~,.~ ~.~.!.j~!. 

elkf lto•J• · k u de m6 
IDkıliptaa ı e•• dlafa e11e1elerlnlD u••• -

aın d6kme ıatıbı•U ı l.. btm mıkdarda faztalaım•ıtır . 
aac•• k 

umumi lıtıbıal• 1• k 1 ey EılcOmle Ma1nıtoıor1 •e 

J
üzde 6 kadaraD• t•f ı d Kuınetsk komblnlarıada bu· 

'la. SeoıılD e ı 180 t • 
lemekte ıdt. a 9.111 k dı ıGn 1 t 63 •• me r 
So•yetler Blrlıi •D1• t :r to· mikabı hac•lnde yeni 16k-

I d6•· ııe ı 5 •' J• -•· fırınlar me.cuttur. Za· 
l ame dlDJa .... l k 

nu bulmuıtur ld bu: ue bl· ,orojtt•l •• Asontal çe 
1 

umumi ııubıaltDID do• tı6ıtlerlnln f abrtkalaranda 11• 
rıoe muadıldfr. •re- 108 zamanlarda buadan bGyQk 

ika beİ 1allık pli• dt ık 1300 metre m&kibı hacmin· 

l 1 da r.taı• ıtoıor ..... J•nt yOkHk fırınlar fa · 
er eınasın ' Roı •• • 
Kuznetzk, Krl••f ..,bı . allyete ıeçlrtlmttUr. 
ıalre ı•bl mubt•t•• ~;aları Y &Uuek fmnların •muml 
nalar, ıtderO,jl fab bQUlo bac•t, l928 HDt1lncle 20.000 
kurulduiu ııbt, af'1~ da metre ınüklbı iken 1937 •• 
eıkl demir f abrllıal•fl ır nealnde 48 6 .lO metre m6k6-

•• ta• yentdeD yapılırc••• ' bına ylluelm11ttr. 
edtlmlttlr 60 1928 Seneaınd• So•J.•tler 

B • •• ıçıade, Bırlıtınde l 00 ton hacmi ıe 
U IOD 1 t fı k 

•k lı f J-48 M•r •• re• Martin fmaı 10 tur · 
Ju ıe erıa, 90 t.6· ... k 

97 l •ı•u•ar, Halbuki bu 16a memle et . 
raüakı •. k ..ı tali 1tloo1Dlal •• .. te ıoO ton hac•• ıeçea 6' 
y uare Jlmtt k d 
11labbtn1 çalrtt11•Ya aç aın llarttD fmaı .ayıl .. ta ır . 
tar SıderOrj ı _..,ıeıeler ı bl• lıdncl bet 11lhk ~e•r• ee 
lnıa..tına ıo .s-t11•' ra - aa11nda ıtder6rjl lıtıhıallt1 . 

topraiında aın f aslala1111a11nclakl ıebep 
rınıa l~paoyol Na•arhl•.. yalnız yeni yeni makineler 
bulunınHı kadar bir t•J I karal .. ıı deitldtr. Makine· 
tle'-t•t ver• b~ lerla çok daha raıyone\ blr 
ıoktar d 1 tarada çalııtmlmaıı &la tıtl~-

1 8 ereeD 1 Ll 
Sen Se .. eıt ,. ıallD artma11nda mGhl• u r 

l ··" içi• ~a · latnlerlal ıeç 1 lmtl rolii oynamıttlr· 
ya ıelmlt olan ltalyaD za . Farın larda fayd•lı hacl• 
it tlerlala k6tG "lr bltıra11nı ti __.alıf eDd•k• 1939 , kU a•BlallDU 
muhafaza etmektedir. Sen IDd• ~yrupa ye Anı•· 

1 ol ıeo•• . 1 d 
Seb .. tl•• taııaaa ıpaDJ ılraaıD en m8kem•• ıl • · 

1 tem••• ••1· r d k ••ıyeteıl oo ar• d• ıll JI m8et1eıelerlD e 1 e•· 
k ddıkat • r ' 1 memelı 1çl11 ço 

1 

elek• dereceıln• 7lkıe mittir. 
:parlar. 1 Metre murab .. aı batına alı. 

A ı. ıaıa ela1ortt• a · 
rıato•r•• t aaa çelik mllrdar1, ••••il ola 

1 ı danı e 
rı, bu adam ara 8 ki rak 4

1
78 tona ~ıkarılmıthr . 

mek ııtemı1orlar. Ç • 
buhlık h•s!r · · 

lıt• Cıaao ıle Fraalro 
buluttuklara Seo-Sebeıtıea 

hl 1 (ıoanyaoı• ltalyanlar1 
ıe r ' 

, ı•en teblrlerloden bir 
ıe•m T 

oneıldlr. 
Bu ı~br ln dentz ıkhml 

MuııoUnınla damadı•• ka · 
bul etmek için mütaade 

d e de mane•1 iklimi 
e er• · 
kabul etmiyor. 

E• mfikemmel ataliano•tıt 
lfçller. metre murabbaı ba. 
ııaa hattl 10 lll 12 tona 
kadar hile alabtlmektedtr. 

YQlsıek So•yetın OçOncl 
dene.inin açıldılı ınn. Za • 
porojatal ls_ombınuındakl 3 
numarala Jiikaek fmn •me· 
leal, 1300 ton yerine 19i6 
ton f6rt elae ednek btr 
(Sonu d6rdiloc6 HJfada) 
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lngiltere iatild edilebilir mi? 
(B•ıtarafı GçOocG Hyfeda) aenlsaltı ltlharl1le de \ uv 
samanda :nıthereyl tehdit •etl•dır ye çok ıClratla mo 
edı,or, demektir. t6r torpldolan yarchr ki bu 

1 1 RADYO 

AllARA RADYOSU -
Dalga Uzunluğu: 

1648 •· ıa,, Kca. 120 Kn. 

Çıli~ ciğarli ıdım nasıl 
yaş~yo ı? 

(Bat tarafa lç4ocG aayfada) 
bCltüa ahtlmam•n• raimea 
•a:ılJelt ııtttkec:e aiırl•t•n 
•• tam bir felç halinde bu
lunan Fthp, hayata ıöslert
nl kapamııtır. 

' Balıkesir Askeri Satın 
_ı\lnıa Koınisyt>nundan: 

Buounla beraber, İnıllte · nları ticaret ıemllerf için 
re içi• daha bOylk bir tela- lt616k bir talahke tefktl et. 
lıke •ar iri, bunu harlıeıl• mektedlr. 
16z 6n0ada bulundur•a11 laıtlls •• FraotııE donen 
llsı•dır. muı ile AlmaD. hal1ea 

lnı• lht adamları keatil Ye Japoa doaanmaıını, mu 
baııaa 1•111amı1acak bir kay ... edecek •l11r1ak ıua• 
memlekettir. Yı1eceil1 aaaa· lar1 16rlrüa: 
Jll•dekl ham maddeleri da 8Gy6k aırhhlar laıllte· 
tardaD a•ltr. Bunun ·~··, Hata ıs, Fraaaanın 7. ce 
deala 1ollar1nı• muhafan11 man 22 ki, buna mukabil 
laıllterealn ea mühim ha- 6b6r tarafı• elinde ancalıı 
Jatl m•Mlealdlr. 18 z1rhlı •ar. Bunun 5 1 Al· 

Danla yollarıaa lallal•lJ•· maa1aaı•, 4 O halyaaın, t 
U elinde b•luaduracak de- u da Jıpea,anı•dır 
recede ku••etlı bir doaaa· Alır kruYasl5rlere ı•hDce 
ma1a aahlp olmakta loıll laıllterealn7, Japoayanın 1 ı, 
tere için daimi bir l•J• J•DI ce••• 2Z kru•az6riine 
el•uıtur. · mukabil ltalyanı• 7, Japon· 

laı ltereatn ihtiyacı olan 1anın 10. JaDI ceman 19 
•addelertn hemen Gçte •lır kru•aslr • .,. Alma•-
tklıl denla aım 1erlerdea Jaaın •iar lu••aa6rü Jok 

ıalmektedlr . 
tur 

Hafif kru•azör it•barlyle 
loııltere deal••tıra top de laıtlter• tle Pranaa lı· 

raldarlyle allka11 keatld1il Ula ı..tuauJor. laıtlterenln 
zamaa keacllıtnl mldafaa 24, Fraaıaaıa 43 ceman 67 
tçla llaım olan laa• mad kruyaz6rlne mukabU Al-
deyl bile bulamıyacaktır. 1 ı ma•J•••• 61 ta yanın 12 

Bu Mb•pledlr ki loıılte· ı 3 J aponyaaıa ceman 31 
renin muhafaza11 lçla •• hafif kruYas6rl •ardu. 
ıehlrln ha•adan bombardı - Fakat muhrip ltlbartrle 
m•oına kar11 bde, en baıta kartı taraf f9ıı1Jz Fraaııs 
ıılen ıart dealsJollaraaın 1 lalokuna lıtGndGr. nııltere · 
emniyetini temin etmelltlr. nla 97, Fraaıaaıa J8 cemaa 

DHIZdl f l~lıkl bOJOk J35 muhribin• makabil oa 
U•aml harbe ntıhetle bu larıa (Almaeyanıa 28. ltal · 

ıGa loıtltere içi• dealadea yanın 87, Japonyanın 67) 
ıelecek tehlike claha .. G· 182 muhrlplerl Yar. 

yllıktllır. &içil.il yard111>cı harp ıe 

laıtltere •e miltteftlder mtlerl itibariyle karıı taraf 
umumi harpte I~ de•let- OltOn hulunuyor: lnıllte;e 
le karıı karııya balun•ala· aln 116, Franaanıa 45 c. 
rına r lmen bunlardan yal maa 161 yardımcı harp ı• 
aı• blrlnJ• donaamaaı tle mtılne ••lra .. 11 Almanyaeın 
~arp ·tmalr. meeburlJetlacle 78, ltalranın 109, Jeponya
tdller.Bu da - Alman doaaa · aıa 31 (cem•n 218) ,.,dua 
ma11- tlmal denlstae k:a - cı harp ıemtıı •ardır. 
patılmıı bir ••zlyette1dt. Tahtelbahir ltl~artyle de 

DDımaa de•letlerl•I• dl - karıı tarafı lıtln 16riiyo 
fer lklıladen A•uıturyaaın ruz: loıtltere 44, Fraaıa 76 
4onanmaaı da Marmara ••· (cemaa 120 tahtelbahir• ıa 
alaıaden dııarı ,1 1ıamıyordu. hlp ltulunuyorus. 

Çaıaka ltalya m6ttefıkl Halbuki Alman••aın 43. 
miadı. YuDaa atlalara da la· ltalya•ın 97, Japo•yaaıa 39 
ıllterenla Çaaakkaleye ta· <cemaa 179) tahtelbalaırı 
arrusuaa btr lı teıkıl edl buluauJor · 
yerd• Ba ••retle cöriJOfll& kt. 

lu ıln Berlıa - Roma - loııltere l~I• karadan •• 
TokJc. m61ell11ı Gç ku•••t- ha•adaa ı•lMM tehltllelerı 

T .A.Q.t9.74m. tS195Kca. 20 K•~. 
T.A.P.51,70... 946SKca. 20 Kn. 

29 - 7 - 1939 C•marttsl 
13 30 Projram 13.35 Tnrlı 

mGzlil - Pi. 
1 - • . . . - Şetaraban 

mtet'•••· 2 - Dede - Şeta
rabea ıarkı - G6zfimden 
aln!Gmdeo ıttmlyor. 3 -
Saadettin Kaynak - Şetara· 

ban farkı - Gecemiz kap 
kara . 4 - Arta ki - KGrdı 

hhtcazklr ıarkı Neıe ile 
ıe~ea . 5 - .. ... - Mu
hay1er tlrkl - Bata• ıGa 
bana beasiyor 6 - Bedri 
ye Ho110r - Muha1yer tDr· 
ki - Glneı doldu dam· 
lara . 

J.&.00 Memleket aaat aya
rı , ajanı Ye meteoroloji 
haberllerl 14.10 - 15 30 
Mlalk (Danı pllkları). 

18 3o Prolram 18 35 MI· 
zlk (Jazz plaao ıoloları -

Pl ) 18.45 Mlzlk (Klçtk 
orkeıtra - Şef : Nec'p A.ı 

kın) 

1 - Jakob Chrlıt - Al · 
tua yıldızlar. 2 - Zlelarer 

- Karn•••I çocukları (•alı) 
3 - Malnzu - Dltln t6· 

reni 4 - Hel•s Relnf elci -

lıte tam bu ıaracia haa · 
tahane cloktorlar1ndan biri · 
aln aldın• , ıenç kaaazedeyi 
hHtallaneye ıelmıı olaa 
çeltk eller aletinin içine 
koymak ıelmlıtlr. 

Der hal bu tecrl be J• pıL 
mıı Pdtp çelik ctfer içi•• 
kon!19UftU. 

10 l 5 Sanı,edea beri ne 
feı alamıyan •e kalbt du
ran ıenç 116, doktorların 

hayretle açılan 16zlert an . 
6nde tekrar dtrllm•ı. aefeı 
alma ta baılamıı, kalb ça 
lıımıt •• kan devera• et· 
mittir. 

Şimdi on• çelik clier lçl · 

ne koJarak teda •I etmek· 1 

teymtıler. 
Amudi fıkarlı laln karak 

yeri kaynayıpta umumi fal~ 
geçlnclye kadar onu çelik 1 
etlerden ayırmak kabil •l
mıyacakbr. Fakat doktorlar 
fennin bu yeal icadı ıa ye 
ılnde Jıltpl 11lrlıl aıbı .,. 
edecelrlerlnt amit etmekte· 
dır . 

E•a ıel yavrum 5 - J, St· ---------

rau11 - Pellra 6 - Moatl 
- Çardaı 

19 15 T6rk mlslil (ince 
aa% fHlı) 20 00 Memleket ıaat 

ayan, ajanı •• meteoro· 
lojl haberleri 20 10 Neıelt 

pllklar - R 20 15 TOrk 
mlzlll (J kemençe, ıaz lav-

ta ile orun ha Yalara) 20 39 
Tiril milzlll 

1 - Benim ıen - Haz. 
sam ıarlu - Sllı6nla ı•· 
çea. 2 - Sal&hıttlo Pınar 
- Hlzaam ıarlcı - Atkın · 
la ıGrlaHm . 3 - Sallhat-
tin Pınar - Hlzzam ıarkı 
- O midini klrptlrlerta• • 
Fa 1• ltapaacı - Hlzzam 
ıarlrı - 8Gk16m bOklGm 
tır•a Hçlı 

2J So Ko•uıma Zl .05 

P. T. T. Mü~ürlüiündın 
Amerika Blrleııls De•letlert 

lıtlkl&lrata 1 !50 net yıl d6n6 -
ma hlhra11 olmak lzere 
altı kıymetten tbaut •• 
ıerlıt 39 5 ·kuruı olan pul

lar1n ıatııına baılanmıtbr. 

lıttyenler her ıln ctıılerl 
mlsden temi• edebtllrler. 

T emıll 22 00 Haftahk poata 
lrutuıu (Ec:nebl dillerde) 
22.30 Milzlk (Hafta lak mllı . 

stk - Pl) 
23.00 Son ajanı haberleri. 

ziraat. eıham , telaTlllt. ka•
blyo aulrut boraa11 ( flat ) 
23 20 Mlzlk ( Caslaand Pl.} 
23 55 24 Yarınld prolraa1. 

Balıkeair Memleket Haataha-
il donanma ırupu demek- d6tlnlrlren deafz ku• .. tle · j • B b • ı · 1' • J · 
ur. Bunları• lçGde muhrip rlnaiekl ••ztyet de 16ıl•I•- 1 neaı GffO ip l51Ruen: 
balumıadaa oldulu lradar 1 de h•laadurmak llaı•dır. ı - On beı 1ın m6ddetle açık .elnlltmeye konulup ra--S_o_v_y_e.;;......t_I e-r-8-1.-r-l ı.-ğ-1• -d-e---ı p.... t••·•l•t hedd• l•r•k•nd• 16rllmı,.n Jsao ltr• ıo 

kurut bedelli iken ba kere 3 kalemi teozll edilerek 3550 
lira lO kurut bedelli memleket lıautahant"ıl edytye, pan11· 

m i r e n d Ü s t r i s i • ::.~~-~t~!:.•meılnta eludtmeıl OD 160 m6ddetle temdit 

(Bıı tarafı Oçlnc6 ıayfade) 
dGoJa tıtıh .. t rekeru bile 
lcurmuılard1r 

lktacl bet 1ılhk plan lie•
reıl eıaaaında d&lrm• lıtlh · 

ıall 2,5 mlıll, ~elik lıtthMll 
3.2 mlıll, ıafıha lıtıhıali 3 
mlıll, ince tafıha l1tıb1&ll de 
3,7 • mfıll faslaımııtır. 

lnce çelık lıtlbıaltnde bıl . 
haaaa mabıuı bir f~slalaı 

ma 16zı çarpmaktadır. 1936 
SeDeıladea tUbaren, SoYyet· 
ler 81rllil, elektro ,.his lı
tthıaltode dlayada ltlrlact 
me•ktl 1tıal •Jlemektedlr. 
O~Gacl beı yıllık p 1&11 

de•reıl HDHında demir en• 
clGıtrlılnde ıe•lt de•amlı bir 
lnkııaf kaJdedtleaektlr. Bu 
maddet aarfıada pelden 20 
JlkHk fırın, 51 Martla fı . 
raaı laıa edılecelı Ye Jet la. 
•••••ar eaatale eclllecelrtlr. 
Y eal •lueHl•t .. dlaa .. 

uralda. Sıber1acla •• uuls 
ıarkta lıııurulacakhr O ıuret . 
le ki üçOncG beı yıllık plln 
de•rHI athayete erdlll za 
maa, Ural •a ıark mıntıka · 
lara, So•vetler Bırltf ının um· 
uml font lıtıbıallnla ylzde 
35 ••• ••r••I• baılamıı •••. 
eaktar. 

Ôolmladekl de•re ııoa · 
ııada btlha11a lace çeltk ı~ 
ub .. lıne bGyGk ehemmt1et 
atfolunacaktır . lakıllptaa 
e•••l Ruıracla lllt me•cat 
olmıyaa bu ctaı ,.ilk fıtlh 
ıaUacle kallaaılaa fontu tı· 
kar•ak lsere 101 ylkıek 
fırında• 19 u çalııacakhr. 

811 dene eıaa11acla font 
•e ~elik lıtlhaall bir bu~uk 
mlıll faalaleıaealr.tlr 

Font lıttlaıall, bu ıuretle 

22.000.000 ton çelik lıtlhıa -
11 de 28.000.000 to• tuta· 
aktu. 

2 - ihale 3 ajuıtos 939 tarihi•• ratlı,•• pertetnbe ıi
al Hat IS de vall1•t makamıada m6teıekktl EacGmenl 
Daimi huauruoda yapılacakllr 

3 - letekltlerlo 1ukarada yaaıla 16n •• Hatte muYak· 
kat teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz ••fa banka 
mektaplartle Vdlyet Daimi E ncGmenln• m6racaatları it 
aumu llln oluDur. 

Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Vlllyett: 
Balılreılr 

MeYkll: 
Adabai ,.,. 

Cıaıı: 

Bat 
Hududu: 
Dotuıa Emine tarla11, batm 
yol, poyrası Ganl otlu •e 
reHıl, kıblHI Emin ••reıe 
ıl. 

Hudut •• bal•ncluiu yar 1ukarıda ya:rılı bal Gedik 
oı-llarından Raif olla Mehmedden IDtlkalen oa:u Raafın ... 
••tıta •e nlzuıa •• f a11la11a bthnü alyetle taaarruf •• zd 
llJ•t buluadufuadaa ltahtıle namına eeaet almak lıtedt . 
l••tlea tahkik ye tedlı:ıkl lçla tlleın ıon ıilınü olaa 6 8 939 
da au halli•• mem•u ıanderıleeektlr. Bu yer hakkında 
buedan betle• tHarruf ıddı .. uada bulaaanlaı ın bu ıGaler 
ı,ıDde ra•ı ile Tapu Sicil Mulaafıahlı•a veyahut mahal 
IJa• ıel•eli ••••• •lra•aatlart llsu•u illa elu• .. r· 

1 - Edrem,d, Berıama bırhklerınla btr aylık thUyaç 
ları olaa 80 ton u1auo lrapah zarfla elulltmeye konulmuı 
muıtur . 

2 - Mubam••• bedeli (Bergama uau tçla (4725) ll 
radar. Edremit u•a fçle (3675) lıra olup tlclıt birde• ce · 
maa (8400) llra. 

3 MuYelclrat teml•ah Berıama uou •~ID (38-4) lira 
( 40) kuruıtur . Edremld unu için (275) lira (65) lıuruıtur . 
Olup fktıl birden (c:eman ltra ( ) lıuruıtur 

4 - ihale 11 8 939 ıüaü ıaat 17 de Bahketlr kor 
aahn •ima komtı1oau btnHında yapılacakbr· 

5 - EYeaf •e ıartlar her rün komlıyoada 16rllebıltr. 
6 - Tallpterln balh belıeler •• mu•akkat temlaatla· 

raaı ha •t teldıf mektuplarını thale aaatanden •• ı•ç btr 
Hat •••eline kadar lromlıyona ••kbua mukaltlll teılt• 
et•eferı losum• illa oluaur. (Peıta.ia ••ki rectlrm.ler 
muteber deitldır 

4 - l - 225 

Balıkesir Askeri Satın 
Alnıa Komisyonundan: 

1 - Bahkeıtr merkez btrUklerıatn bir aylak ıht11açl a -
rı olan 95 ton un kapah zarfla elcıtltme konmuttur. 

2 Tahmin edilen bedeli (9975) liradır. 

3 - Maıvakkat temlaah (748) lira (15) kuruttur . 
-4 - lllale 11.8.939 ıOnl Hat 1 l de Bahkeılr lcor ... 

ha alma lsomlıyoau blaa11nda r•p•laeaktar . 
5 - E•ıaf •• ıartlar ller ıla komlıJoada ılrlleblltr. 
6 - Taliplerin belit belıeler ve m••alıkat tamlaatl• · 

t'IDI laaYI teklif mektuplarını ihale ıaattadea •••el en ı•f 
bir Hat e•Yellne kadar komtıyoDa makbuz m•kablh tc•· 
ltm etmeleri l&sumu tlln olanur· (Poıtada ••ki ıecllr••· 
ler muteber deitltltr ) 

4 - 1 - 224 

Bina inşaatı 
Balıkesir P. T. T. 

1\lıidürlüğünden: 
1 - ttalak .. trcle tnı• edlleeek P. T. T 

sarf uıultle ekıtltmete çıkar1lmııtır. 
ht•Hı kapalı 

2 - Bu lfla keılf bedeli 48305 lira 37 kurut "e ... 
•akkat temınah 3626 lira olup e•ıt lt meat 14 oluıtoı .gJ9 
pazarteıl aOnG Hat 16 da Bıhkettr P T T. MOclOrlQI• 
de teıelckGI edecek komılyon•a yaptlaealıhr . 

3 - Bu tıe .alt e•rak: 
· A - Projeler 
B Flat berdroıu, meaaha e•cıiwelt, keııf hullM e~ 

•eli. 
C Fenni •• huıuıi ıartaameler 
Olup l•tlrenler bu enalu 242 kurvı beb•l m6ka .. ılıt1 

d~ Balakeıtr P. T. T. MCldlrlGilnden alabtllrler 
4 - lıtekltler ihale.ten en az ıeldz ı·un ••Hl •• btt 

tıe benzer aııarl 50000 ltrahls yapı itini bir defad• b•· 
•• ıardıklarana dair referaoılarıle Bahkeıır •altlıtıne ..,or 

1 ı . 

caat eduek alacakları ebltyet •• ticaret oclHı •eıtlaa •' • •• •• kaaunl mu•akkat temlDatını muhte•I zarflarıo• ,. 
ıfin ihaleden bir Hat en·ehae 1ant Hat t 5 • kadar 11D• , ... 
kft r komıl1ona •ermft olmaları lium ıeleceil Ula 0 

nur 

Bal.ıkesir i\skeri Satın , 
A lnıa Koınioyonundafl· 

1 
.,,J 

1 - KütahJada yapılacak iki adet bır ou••r• 1 I 
l111ıab kapalı &arfla ekıı ltm•Je konulmuıtur. 

uır · 2 - Tahmin edilen bedele 129415 hra 30 kur•I 
J - Mu•aklıet temloah 9706 lira 15 kuruıtur. 

15
0 

4' - lhaleıt 21 - aluıtoı·939 pazarteıl 16nO ıaat J ' 
daBahkeılr Kor Htın alma komlıyoauDda yapılacaktır ., .. ı . 

5 - Plio, keııf, fenol •e lauaaıl ıartnameler l.t•0 t•' 
•• Ankara Levazım lmlrllklerl Ye Bulakeılr Kolprdu 

alma komlıyoounda her 16• puuız r6rülebılır . d 

O at f 
( Ve 65 kurut mukabili Balıkeılr Kolordu 1111• 

bealadeD alınabilir.) J ' 

. ·-,. 6 - Ekılltmeye ılrebllmek Jçf• bu ıtbl kıy••tt• ,,1ıtf 
at itleri yaptıklarnaa d•lr ihale rGnlndea en •• ~ "' 

~tt1•· 
ıDn ••~el Yll&Jat aaf&a müd6rlliüaden alınm•t • 

dır· 1 ıtkaaıaı• tekhf zarfına koa•lmaı ltulunma11 lb•• •''' 
7 - TaltplerlD belli belıeler •• altıncı maddede 

1
' tı•· 

ebliJ•l ••ıtlıalarını ve mu•akkat temloatlarrnı b•• tJ•.I'' 
hf mektuplarını &hale Hatl•tlea bir ıaat ••••U•• ıtl' 

il ....... lı:omlıyona makhua mukadıh teıllm et•elerf • ) 
olunur. ( Poatada •akı ıec:tlcmeler mutel>er d~fll~t:,: ,,1'1f / 

·~ 
'Baıaldıla 1•ıı Vallr•t Matbaa•ı-lallk•lr 


