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Moskova yakında askeri 
müzakerelere başlıyor. 

ÇınlilerbirJa- Do t devle hükümda
. M. Kral lzmi de. pon tayaresini 

düşürdü. 

----------------------··········--------.-.-----------
Loadra, 29 ( Radyo ) 

ÇıaUler Jeponlara alt bir 
aıkert tayareyl düıürm6ı 
lerdlr . Tayarede HankoY 
kumanda•• ıle beraber 11 
Jıpon sa.,ltı bulunu1ordu. 
Bu zabltaD Şenkaya aıkerl 

konferanıa lttlrak için ıtdl· 

yorlardı 

Franaız Hariciye Nazırı Bonne Türkiye ile 
Fransız aakeri heyetinin müzakerelerinden 

miJ.kemmel neticeler alındığını aöyledi. 
Parlı, 29 (Radro) - Fran· 

•ız nazarlar konHyl bu ıüa· 
kt toplaat111nda ıu kararlara 
ltnlp etmlttlr. 

Mebuılarta teırll ıelihlyet 
lll»ftddetlerlnlo 194'0 aeaeatne 
lradar uzatalma11oa. cuuı 
hıtua 6n6ne ıeçtlmeıt tçtn 
laq•a alt teıktlltın takviye · 
•ine, wntlli m6dafaa için ça· 
lııaa mle11eıelerla verııle· 
tlat• tenziline, baıvekilette 
bır lıtlbbarat bGroıu kurul 
llaa11na ve Mautlyada mer 
lırez ltf al1• taburu bulundu 
t'9.lın .. ıoa, 1939 mali 111. 
l•llıııatları halduadakl kıa· 
t•roameler tanlp olunmuı· 
t•r. 

Hariciye Na:am llenne be 
haıatta buluaarak, Londra 
Parıı kabineleri aratın · 

~:•a ::::~:::~::ile laakk~~·~ 
'••hatta bt1laamuı polltlk 
''"•da yalaıı teferruah lral 

B. Bonnt 
dıiıoı ıö,lemlttlr. 

Hariciye nazm ıly e ıi gö 
r6ımelerle mu•azt olarak 
ıelecek haf ta aıkeri ıör6t 
melerln de baıhyacafını, İo 
glhz aakerl heyetlnfn Parlıe 
gelerek Fraaııı ukeri be-

1 n g i 1 i z, d e n i z 
\le kara ordufurı 2 ve 9 Agu5-

tosta manevra yapacaklar. 
" londra , 29 (Radye) - Ya 
'"el• baılıJacak kara ma 

eı,. l 
lıttl '• •fi lfln laOyük hasu 

'' Japılmaktadır. Ordu
~,'~1,rda m•a•zam bir faa . ,,t . 

alrGlmekte ve yollar, 
'·~ ..ı trle dolu bulunmakta · 
"•t 1\ 
t •wnyonlar, ukerl müf· 
~ltl 

llıııG erle dolu olduju halde 
,,_ teaaadtyen orduglhlara 

"'' ~t•ekte, mot6rlze kı 

taat aevklyatı 16ze çarpmak ·, 

tadu. 'ı 
M~nevralar, afuıtoıun 2 

tacı ıOaü geoit mık1aıta bat 

lıyacıak ve Londra lserlne 
bir taarruz yapılacakhr. 

Ajuıtoıun 9 unda bath 
yacak olan donanma ma 
oevraları, eylule ar.dar 16 

recek •• inal tarııfınd•n ta 
kip olunacaktır. 

Se best güreşler bu 
2ü n , yapllıyor. 

&~ lliireşlerde, bölgemizi tem- J 

311 edecek 7 k işilik bir ekip ~ 
aecilecektir. , 

glreılerl z:evklt H hararetli 

olacalı tahmin edtlmekte· 
dır 

Bırkaç ıenedeaberl Bala · 
keılrl aerltHt ıOreıte Anka 
ra •e lıtaabulda temııl ed 
en ıGreıçılerdea Sındarııh 

lbrahlm ile Şerifin •e A •· 
ıarh Ahmet ile Mehmedla 

ıilreılerl bllhHaa ıddıah olaca
jı 16ylenlyor ÇünkO bu dört 

luymetll ıüreıçf mütead 
dit defaalar Türkiye birinci 
•e ıkıoclltklerlnl kazanmıt 
ve ıerbeat ıüreılo blltOn 

(Soau tld••• ıa1fada) 

yeti tle birlikte Moıkovara 
r•deeeıtnt de bıldlrmtıttr. 

Boane bundan baıka bir 
m6ddettenherl Ankarada te
maaluda bulunmakta olan 
Orıeneral Huntztıerln relı • 
lıtındekt fraDıı~ aakeri be 
yetinin T6rk hükumeti tle 
paptılı m6zakerelerdeo mü 

kemmel neticeler ahodıjını 

aöylemtı •e bugünkO Fran 
ıız · lıpanyol mOzakerelerlnl 
de anlatmııtJr . 

Partı, 29 (A A) - Franıa 

Hariciye Nazırı 8. Bonne 

nazırlar konseyinde Moıko 
•• müzakerelerini izah et· 
mit ve he,ell umumiye ıttba· 
rlle diplomatik mGzakerele. 
rln mOhlm noktalar Ozerlo· 
de ftlen netlcelesamıı oldu 
lu ve politik ıa hada hal 
edilecek yalnız uf ak bazı 

meHleler huluaduiu btl"l · 
rtlmektecllr. 

iz mirde bir ço

cuk hastahane• 
si )'apılıyo · . 
Ankara, 29 (A.A.) - iz 

mirde belediye tarafından 

yaptmlmakta o1an çocuk 

hutaha11eatntn bir kısmı 

d6n elulll•eye konulmuı 

tur . 

Haıtabaaeatn yakında ta· 

•amlanmHıDa çahıılmak 

tadu. 

Karabôk fabrikalarınm kok 
~ısını hahyete u~ çti. 

- *<l • •• 

Türkiye 
bisiklet 
birincilikleri. 

İıtanbul, 29 (A.A) - 14 
Bö'geden 28 blılkletçtnl• tı· 
tlrakıyle bu aabah Türkiye 
bırıklet •Üra t btrlnctllklerl 
b•ıtan ıona luıdar çok çe 
Un ve heyecanlı cereyan et. 
nıılttlr Seçme müaabakala · 
rından sonra netteede Aa · 
kara bölgealodeo Orhan Su 
ela olrlacı, Kocaelıaden lb 
rahim Bozd&i ıklnct, Eıkl 

ıehlrden Salih A•ıın üçOn 
cü , Ankaradan Nuri K.uı 

ciördüocO olmuılardu. 

Kremlin sara
yında verilen 

ziyafet. 
Moıko•a, 28(A A.) - Dün 

bahriyeliler ıünQ münase
betıle, Kremlinde bahrl1e 
kumandanları, ılyaıi memur 
ları ve deniz lnıaata endCb· 
trlıl mOmeuıllerl ıereftne 

hükumet tarafından bir ka· 
but reımt tertip edılmlı ve 
bu kabul reoamlnde ezeümle 
Staltn, Molotof, Voroıılof, 

Kaıanovlç, Kallnla, MıkoJaD 
ve Hlr hükümet ve parti 
erki.aı ba2ar bulunmuıtur. 

Almanlar 630 maı k mu
kabılinde televizyon 

satacaklar. 
8etlın, 29 (t<adyo) - Al · 

Ankara, 29 ( Huıuıi ) - maa radyosunun ıenelık ıer 
ıııı mut aotan ıurette açıl 
mıtl r Bu aerııde bılhaua 

televızyoo aletleri bulunu 
yordu. Bu aletler 630 mark 
fiyatla ıatıhğa çıkarılrıcak 

Kuab&lk demir ç~lık f abri 

kaların.o kok k11mı perıem 

be ıGoündenberl fu.livete 

geçmıı bulunmaktadır Fab 

rlka her g6o muntazaman ı tır 8 Göbelı bu münue 
kok çıkarmaktlldır betle bir nutuk ıöyle mııtır. 

Kont Ciano Viadridd n 
nası I döndü? 

Gazeteler, l•panyanın yorgun 
oldugunu ve mihvere gire

ceğini yazıyorlar. 
Kont Claaoaun F~ankoya 

yaptaiı ziyaretin neticeleri 

haldundakl haberler dolayı. 

ılle nazı mehaf illeri C. Fr-

ankonun hiç ııielllte aiuı 
toıta Romaya ıelmeyl ve 
Mut1ollol ile lıpanya mOaa
kertltrl eına11ada ka~ul eti· 

llea muahedeleri imzalama 
yı •adettlflol iddia ediyor
lar. 

Bu aolaımalar k11men, 
alea k11men ıtzlldlr Ve ka 

tt olarak lıpanyanıa mlh•er 
le tttlfaluaı tayin etmel&te 

(Soa.a .&6rdOncG ıayfacla) 

-1 -İki gündenberi /zmirde b~lunan 
llA • t Kral yatından ınerek 
ırıaıes e ' 
muhtelıf geziler yapmıştır. 

Romen Kralı Karol 

A k ( Huıual ) ' 
o ara, de•let 

Doıl ve mGtteftk 1 h ,, yıla 
hükümdarını 1111 Mare•t 
oaa refakat eden _ ane 
deıtroyerl meoderek oP 

• kteD biraz 

bir mot6rle PaHport lıke · 
leıladen karaya çıkmıt ve 
otomobille ıehlr 1&1lnoıu11a 

ıtderek, .. at yarıma kadar 
orada lıUrahat etmlt ve mli · 
tealdbın tekrar yata d6n· 
müıtilr . 

Mojute Kral, bu16n oto· 
rayla Selçuğa ııderek Efu 
harabelerini ıezecek ve Hat 
1-4 de lzmlre d&necekllr 

Kral, huıuıl ıurette HY• -

bat ettik lerındea . aeılntllerl 
eıauında keadılerlne mera· 
ılm 1apılmamııtır. 

lzmlr, 29 (A . ~ . ) - Din 
akıam huıuıl yatlarlle lı· 
mire ıelmlt olan Romanya 
Kralı Kuol ve veliaht Mı
ıel hu gfta Efeı harabeleri
ni ıesmıılerdlr . 

Alman-Japon tıcırıt 
mutavelesl. ıelerek demirledi f 1• t . 

l re aaa 
ıonra Kral Karo • V Berlln, 29(A.A.) - Alma•-

d G •D Of d L. 1 lerıode Ve\ı ah ' •e ya Japon aruıa a ulr t ea . 
•od Mtıel, bir pren•e• ret muahedeal ım:aalaa•ııtı. 

J~~l!r~ı_!!h:•l~d:e..!...:.:,;~~,;;,.,=-a=--=:~=-------matyetlerl old~uk • 

Do~t ve müttefik 
1 

• giliz dona· ma 
-

F l 
.ı 

11 
Malaya harp gemisi 

ı osunaa b l l 
ba g{jnli /stan u ve z-

carşam . k ' . 1. nlarını zıya ret edece • 
mır ıma 

/nglliz t1011anm•s1 

r I de'• slyaret edecek ecnelal 
2 (A A) - o- • 

lataabul. 9 . . b emlıt. bu remi olacak· 
.,ııız don•am .. ına menıup •'P • 

1 
anOmlz tar. laıılrz denizcileri hua-

Mala1a aırh 11ın 1• 

d 
ı. b ahahı lsmlr retll ıeklMe karıalanacak Ye 

e•I ,arıan a 1 

l 1 beklen· lzmlrde kaldıkları mftddetçe 
lf rnanı•a re m~• 
..,ektedir. 

fasllb:lerl• 3JS00 tonluk 

M•'•Y• dtritnavtu annmoz 
deki çarıamba ıOoO aaat 
ıo.JO da lzmlr ltmaeını zi -

yaret edecektir. 
MOıtabkern mevki eldu 

amiral ve maiyetleri ıerefl· 

ne ~•1afet ve kabul reılm · 
lerl tertip olunacaktır. 

Malaya ıemlıl fudbol ta
kımının bmlr muhtelit ta· 

kımı ile AIHnealr ıtadyu
munda iki fudbol ml1aba· 

d 0 
fzmtrln lıtlrdadıa- ka11 yapacıiı haber ahn. f un ı 

daaberl lımlr ıı.aoıDı 1111 mııtır . 
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IAYPA, 1 30 TEMMUZ 1939 

ltalyan matbuatında 
Hatayın ilhakı SE .HIR HABERLERİ 

15 Te•muz 1939 tarihli 
reımi « il Popolo d'ltalta• 
ıazeteıhule "TOrkler kaaa· 
atkiar lnaanler" baıhğı al · 
tı•cla latııar etle• küç6k 
btr fıkrada tôfle denilmek · 
tedtr: 

TGrkler lıkenderun •••e 
leılnde nlmunel lmtlıal ola · 
cak hır kaaaatklrhk ri• 
terdtler . Ktm~enln bunu fer 
ke~caedatıoe ba1ret ed•Jo 

ruz Çl•k6 onlar, Halebt ••· 
ra lıiltln SarlJ• aahlllerlnl
de lıt11eltlllrlerdt Pakat 
lteple bir tale,te laulunma· 
dılar •• f ranıanı• ~u ba • 
•alide hatti. baıka 1erlerde 
tle bir çelr fetlak&rlıklarda 
bulunaealı•ı (kendt zararla 
rına olarak) a•lamadılar. 

Fraaaa, ltalyanıa Cı'-•tlyl 
ele ••çtrme•eal, SO••n 
lraaahaa btıntlar olmamatı 
•• Tuauı ltal1aalara ıçtn bir 
ıtatl elde etmemeıl ufruna, 

bitin •••dalara•• •• belki 
4e koloaılerıaden •Hell 
Çtae •• Japoa1aya fasla 
1akın elaa Htadl~taıden 

ttaıla•all \bere bası knı• 
lar terlset••I• laaaır bulu•· 
maktadır. Buna anhyaa lı· 
tlf ade temta eder. 

lnıllt•r•J• ı•ll•c•, onun 
fedeklrlık talaaaıntla çok 
daha tlerl ııtmela hazır 

oltlalan• ltta temla e4ebl· 
llrta aanaındayıs . O, ıOph• · 

ıla l&t ltal1a ••Y• Al•anfa 
olmı,aa Itır lçl•cl tla•lete 
,al•ı• •a•tla ••Y• mGıtem· 
lekeleri• Itır luımıaı tlettl 
f alrat . Fraaeaaıa bitin mlı 
temlekelerlal terk etmel• 
laerlaaltle laas1r bul•amakta • 
tlır. 

AJ•ı ıaaete, 5 l•cl ıalal· 
feılatle cltal1an •otatıadaa 
aonra Franıızları• ıaıkınlılı 
baılaiı altuula latlıar eden 
bir Parla ••laablr ••ktu 
b••da fran11• ıaaetelerlnln 
itaba••• •r•t•ıloıuadaa 
ıema lıkeaderua•a Türkiye· 
ye •erllmeal hakkında mO 
taaalıdz aebepler •• ma•e· 
retler ileri ılrtl6klerlol miı· 
telaat •e polamlft andıran 

bir ltaanla t.lldtrerek ltu ı• · 
zetelerta 1azılar1a.laa bala 
ıet••lıtedtr. 

e. tarihli cGıor•ale d'lta 
lla• ıazeteıın.ıe V. Ga1da 
lıe, Praa11z ıazetelert•ID 
il• ••••u liaerlae •erdtklerl 
•••aba makabele ederek 
k11aca 16rl• demektedir. 

fraa1& ltalranıa lıkende
raa •neleıladen haberdar 
-411•-••l•I, ba de•letla 
Mılletler Cemı,etıadea çe· 
ktl•ealae atfe.ilyor 

Halbuki S11rlJe mandaaını 
FraDHJA ••r•D Mılletler 
Cemtyerl defıl. Sen Remo 
ıulb keaferanııdır . Bıaaeaa · 
leyli ban•• bu cemt1etle 
allkaaı 1oktur •e ltelranıa 
heaap ıormada ••tru btr 
haklu •ardar. Eaateo Fraaaa 
lalr,ok •eaalkle ~urlye top· 
raklarının mezunl1ettat te 
•in etmlttlr. Bundan dola 
yı tlm.ttlil harelretl bir halı 

ıtrkatlnden ltatk• bht~Y de 
ttldtr. 

Fraaıızlann b11 meeelede 
ileri ılrdOklerl Arna•utlulr 
•~eıl tıe, it• eıaaen bir 
prefe\& tora olarak çoktanbe
rl laaıa•uı Itır hal&taa llta· 

ret laulu•u1ord• •e •ıaaea 
bu memleketin ltalya tara· 
fıadaa ı11alt de bizzat Ar 
na •utlarıa arau Ye talepler& 
6zerlne •aku hul••tt•r. 
Halbukt f ranıaaın, Suriye 
ahallıtndea btın• maıabıla 
bir blue masbar o f maaı içi• 
us.an zamaalar• thU11.cı ol· 

•• ıerektfr. 
-~--

Al mın cı su su İngiliz ıı
zıtlci 

lnııltere.le, Alma• •Jaa· 
lar1aıD ıoD ılalerdekı faa 
h1etlerl ve l•ıtlts pollılDI• 
lt11nlarla aaaıl m6udıleye 
ıtrlıtıll•I bu ı6tu•larda 
mulatellf veıılelerle yazmıı 
tak. 

a •rupa ıazetelerlnla bil 
dlr4tl••• 16re, l~•llterecltn 
en taaıD•'I ı asetecderladen 
bırı olaD Rı jınald Atlam11a 
da naJI aJanıa o larak çalıı 

talı teıatıt ecltll•ce, bil 
tin loııa efklrı a••••1•ıl 
lııaea ıaıır•tf, h•• de cıd.tl 
bir te118r• kapılauıtar. 

Çaakl 1ıadı6• kadar ya· 
lralaaaa na:sl caıuıları•ın 
hepıt de ırken Almandı 
Halbuki ba ıeferl mQne••er 
•• me•kll içtimai ıahıbı 
btr laıtlısdır. Suçu IH, ldl 
Itır propataadacıhk tleitl, 
•lhtm aaker1 earara Almaa. 
lara ıat••t olaıaaıdar. 

. Ştmclt lnıtllz •tar CHa 
mahkemelerinden biri l•ln· 
de be1ap yeren Rejıaaltl 
Adamı, yeni lııaa •a daf ı top· 
ları, bazı ııuhklmlar laak. 
kıa4a bir fok mal6•at top· 
laauı. laattl ••ılkalar da 
temin etmlı. Hamburıda 
bul11naa bir• ••tılaıtyle 
Alman eaa•• tetklllha yel 

lamı ıtır. 
Fakat loııllz ıazeteılal 

aaıl ele ••H• bltıllıe, l•ıl . 
lız ha•• lılertalD muf •111.l 
rHlmlerlal çaktp, ıeae ay•ı 
A.l••• blroıua• yollamaıı 
ol•uıtur. 

Diler tarafta• poıtaJa tla 
ealr •ertlmtı ve bu •d••ın 
bitin muhal.eratı ko•lrel 

altına ahamııtır · 
Kııa bir zamanda lnıtltz 

ıazeteciılnla Al•••Ja•ı• 
mulatellf yerleriyle ıtfrell 
olarak yaaılmıt mektuplar 
la muhabere J•Ptılı aala 

ıılmıtt1r. 
Polıı ep•J ~ahımadan 

ıonra, bu ııf releri ç6z•Gı 
•• bir çok ıeyler 
6treamlıtr. 

Bu mekt•plarıD btrlalnde 
Adamıa tiyle bir e•lr 'Ye
riliyordu: 

« Y aptalımıt htametler 
mOkemmel, fakat mutlak 
larıhs orduıuna ıtrmete 
çalıııaıa. Mtvaınf olaıak 
biz.met• ı•çlnce 6frenec. 
ilalz malOmat çok daha 
fazla olacaktır Bunu IUUl· 

lak yapıaı• lıtedlflelz ka 
4ar para Yar. » 

Bu•dan ıonra pollı arhk 
beklemenin lüzwmıuz oldu • 
tuna karar vermtt •• tam 

ltu ıuada da Rejlnald yukarı. 
da bahaetUilmlz fetofraf· 
lan ıpor reıtmlerhmft ıtbl 
Almanyaya rollamak için 
peıt•J• •armtıtır 

Aynı ıln cHuı ıazetecl · 

POSTA 
İdırasi mürıki,, mııır 

va müvezzi ılıcak. 
Adli tebllıataa potta lda· 

reat tarafından yıpılma11aa 
dair kanuD yeni aeae ba· 
ııada tatblkıne ıeçtlecek· 

tir. 
Poıta tciareılntle kurulan 

Itır koalıyon laazarhklara 
baıla mııtır. idare lıt• m6aa · 
ıebetle yenide• mGraklp, 
mem•r •• mlheszl ala · 
caktır . 

Memur •• mu•euller 
içi• 15 aluıtoıta mu•ezzt 
ler için 21 aluıtoıda, mi 
ıabaka lmtıbaaı açılacak 

tsr. Mlrakı,lık imtihanı•• 
y6htek mektep mezunları 

tle llıe meaunları, memar 
luklara llıe Ye orta mek 
t•p meaunları ahnacakhr 

lcattlaanlartla mu•affak 
elaalar kaauaun tathiklaclan 
iç ay eY••l tıe baılıyacalr 
lar. k11raa tlbl tutulacak· 
larclar Mlraktpler •erkeade 
kara ıorcllktao ıenra •lll· 
yetlere ıladerllecekler, era· 
lardalıl kurtları idareye me· 
••r olacalılardır. 

lir yır ılı mı id 1iııı . 
Haeılılaak malaalleıln.len 

Muatafa lımlnda htrlıl, bir 
e•d• beraber eturdaia Bed • 
rl1e lımladekl bir kadanla,ber 
aedeaıe araaı açılmıt M111. 

taf a 1anıada buluodurduiu 
bıçakla iradını yaralamııbr: 

Suçlu bıçaiıle birlikte ya· 
kalaaarak adliyeye ••rllmtı· 
tir. 

lir ~ırıızhk iddiıs1. 
Balık laaeında 1atan mit 

terllerdea Bunalı aeyyar 11. • 

tıcı HIHyln pollıe müraca· 
at ederek, ayni handa yat 
makta ola• llelamet adında 
hlrl tarafından e11aları1le 
OD llra11nın ,.ıındıtı•ı iddia 
•• tlklyat •l•fttlr Tahkl
kat yapılmaktadır 

Yani çöp ırı~alın. 
Belediye ufak çapta ••yeni 
ıekdde ç6p arabaları ıetlr · 

mittir . 

Bu arabalar umumi cad· 
delerin temızlıilade kullanı· 
•aktadır. 

Evlenme 
Glaealt ŞGluO Ôs 

tlal tle Saadettin keti 
•Hl Vedıa Serpenin ntklb 

••raılml dla icra edıl_., 
tir Kendilerini telarık eder 
Hadetll yu•• kurmalara•• 
dtlerlz 

Y ud mamurlara 
delıllerlnl lttkll 
~ok ••ıalkle ve 
metlolerlal ele 
dır 

kati ıuç 

eden · bir 
tlfrelerln 

ı•tfrmlıler• 

Vatanın• ihanet edea 

nl• ••••• ltaıao S.tsotlad ı 

adam, ıtmdt biH6o blr mıl. 
leua aef retlal Gıtüne top 
lanmıt olarak mahkemede 
kaaun kar1111nda da heal• 
Yermekte.l1r. 

V.alimizin Bürhaniye
de yaptığı tedkikler. 

Vılimiz ~ir hıf lı içindı, kıııbımn vı ~oylar in ihtiyaç. 
lın ~ı~kmdı çok f ayda : ı tıdkikler yıpııı ıı hılkm 

dilık vı si~iyıtlerilı yıkmdın ıllkıdır olıustur. 

B rirlnniytdın bir görünüı 
BClrhanlye, 2g (Huıuel) -

Valimiz Recat Gireli yan· 
larıada Ytl lyet naf la beı 

ıı1Dllbeatllıl oldutu halel• ıel
dl, 25 temmuz 6il•J• ka 
dar 86rhanıyehler •e köy 
l6ler araaıatla buluntlu, 
kaaabaaın •• k61lerhı lhtl· 

yaçlara hakkında çok fay
dalı tetkıkler yaptılar. 

Hallrıa blt6n dılek •e ıık&· 
1etlerlal blyOk bir dikkat 
le ıena kadar dıaleJlp J• 
lıunee alllıa ılıtermHI kea 
dııınıo bOyQk bir ae•ıl tle 
karıılanma11oa 111.ep oldu 
halk• aamlml bir h6rmet 
telkin etti 

Memleketin her' bakım · 

dan birden mlteıa•lyen 

kalkın•a1101 temla edecek 
mahalli dert •e •oluanlarsaı 
ıözdea ı•~lren •• notlar 
alan aayın •alimiz b1lha11a 
•aktepler, yollar •e ıenç 
ilk teıkılltları •e hil evle 
rln meyzulan tlzerıade dık 
kat •e al&kaaıaı teplamak 
ta olduiu t6rülmelıtedlr. 

llrhanlJe Halkevl Spor Ko 
lu •• ldmanyurdu adına ka· 
bul ettikleri heyete benı 

Ye çalatmalarını arttıran lr 

ıatlarda bulunmutlar •• 15 
111 fçlade bet ıpor alanı 

deilttlrerek hGJ 6k tallı 1z· 

ilklerle keırıılaı•• Borhanl· 

ye ı•nçlıflnla .. alıbınr ıpor 
alanı ihtiyacını ell~mmlJ•t· 

le na:aarı dikkate alacakla· 
nnı Ye malzemtıce aaaml 
ım\rlnın ıcb önüode tutula· 
rak yardı• yapılacalıDı •• 
ad etmtılerdır . 

Btırhanlye Ha lke•lnden •e 
lıimaayurdunuo fHllJetle 
rlndeo memleket heaabıoa 

da ha bGyllr randıman al
mak lçlo belediyenin yazı

J•tl halikında lubat almıt 
lardır Badceaı 22 bin olan 
beledlJeİllD cemlyetltıre yer· 
dım faalına e• çok ko,abl· 
lecell para miktarının 350 
lira oldufu g6rlllmGt bu· 
nan lı• bu yıl •ll6yetten 50 
lira yardım ıören idman 
Yurdu ile 500 lira tab1ı11t 
a1rılın Haikeylntn hiç biri 
nta derdini Ye ihtiyacını al 
dermeye yetmeyeceffnf na · 
••rı tlıkkate alan •altmlz 

.. em bu yardımı arttırma 

lmlslnların•• araıtınlmaaını 
emratmttler hem de bu u
ruretlere ralmen bu ıGae 
kadar deYam edan çalıım a · 
larını dah• fazla ~alıttıra· 

caklarına ı6s •erea ıençle 
rl11 az zamanda bu maddi 
•• zaruı 1 thtlyaçlarıaın el 
bırlıll tle anleaec•llne ka 
Uyen tlmlcl•ar olduklarını 

beldırmlılerdır . 

Bu ıln Halke•I idare be 
yeti toplanarak bndcealnl 
Japmııt1t Buna nazaran 750 
lira Ylll1etten 350 Be· 
ledlyede• 1ardım ve ç~ı•dll 
ıelırlerle birlikte varidat 
inamı 2300 ltra tutmakta 
dar. Bunun 400 ltrHı mem 
lelcettn ea çabuk kartılan 
ma11 lcabeden Ampllfıku 

yon tealıah için heme• ıar · 

fetlllmek lzere Beledi· 
yeye •eritecektir. 

Halke•I idare heyeti ay 
nl zamanda ıloema ihtiyacı 

için de çoktandsr yapbğı 

tetkikleri ıona erdirmek ve 

bir aeılt ılnema maktoeal 
almak lzere genel ıekre 

terlik nezdınde teıebbOate 

hulunmak kararını •ermtı 

tir. ldare
0 

laeyetl bldce dar · 
l.ğı Ye l•kla11ahiına raf· 

mea bu ihtiyaçları ıelecek 

aenelere bırakarak ıectktlr· 

menfa mane•i bir lzüntO 
teıkıl edecejlnde m0ttef6k
tlr. 

Aynı zamanda toplanan 
ld•a• Yurdu idare hey~tl 
de aahanın bir an •••el lk· 
malt huıuıundakt . faall1et · 
lerlnl arttırmaya ve gelir 
kaynat• bulmak üzere da 
laa eıaılı çalıımaya karar 
•ermlıtlr. 

Bu yıl zeytin 
mahsuliJ • • 

ıyı. 

Ayvalık (Huıuı1) - lıtth· 
Hl mıntakalarından alloıD 
haberlere nazaran, bu ıene 

zeytla rekoltH'nln hala ola
calı ıörGlmektedtr . 

Bazı mıatakalarda da faz · 
1ahk, geçen aeneye gare 

yGıde kırk tıbmln edilmek 
tedtr. 

Edremidde 
yapılan 
bir maç. 

Zeytinli, (Huıuıi) - Pa· 
zar ıGnG Zeyttnll ıpercu ı•· 

açlerl Eclremld lclmanyurtla 
ile buıuıl bir maç J•pmak 

üzere Edremtde ıttmtıler •e 
oradaki arlradaılan tarafı•· 

tlaa l&arıılaamıılardır. 

Halke•lnd• bir b•çuk ••
at lıtlrabatten ıoara ber iki 

talum muntazam bir ıeklltle 
aahaya çıktılar. 

Saat tam 6 da Edremitli 
blkem Mehmet Altatn tda· 

reıl Altında meça baılaadı. 
lık de•relerde her lkt talna 

birbirini tecrObe etmekle 
uğraıtı . Bır ıenellk takım 

olan Ze1t1nlt reaçlerl aaba • 
da 16z• çarpan bir OJUD 

röıterı yorlardı . Blrlacı haf· 
tayımın bnmeııne bir dakl· 

ka kala Zeytlalt ldmanyur
du ıantraforu alllıl• topu 

ılzel bir •urutla Edremll 
kalealne ıoktu Ve t.ıraı 

ıonra da birinci hafta1ı• 

bıttt. 

ikinci baftayımın lçGncl 
dakikalarında Edremlt ıol 

içi Alı Dura aldıiı paaı ıık• 
btr yurutla ıole tah•tl etti· 

V azlyet bir bire olmuı oldu· 
Bundan ıonra her iki takılll 

oyuncuları caala baıla ~· • 
lıımalarına raimen oyuo 

1 - 1 beraberlikle bttaa•t 

old11 
Zeytinli ıençlerlnlD bir 

ıeae ıtbl k11a bır :sama•~• 
bu kadar terakkileri Edr•· 

mit OJUncular.ı ·~ ıe11rctl•r1 

tarafından takdirle kart• 

landı. 

Serbeıt 

güref 
birincilikleri. 
( Baı tarafı blrlncl ıayfad•) ,. 

teknik ka•atdıne •akfatı 
lar . 

Üfler pebltvaDlar da tıeO; 
dl 11kletlerlade iyi •euc•1

' 
I•' alabilirler. Vellkto, bu0
.,11• 

daha ziyade 1alh ılretl 
b•"' dikleri için bu a6ref1D 
6
, 

clhetlerlnde yabancıhk 1 
l blltr· termelerl de bek ece ,.,,, 

Bu ılreılerd~• 10 

1~,., 
Ttlrklye btrlnclltklerl IJIP' 

Hçllecek yedi lıtıılık bir • IJI' 
ıuruplara kadar, bur ad• d' tt•• manltörln nenretl • _,J' 

ça hııtarıhraa gld~eklerl :.,,ı 
b61semlse iyi mu .. affY•"'' 
ler t.emln edebıllrl•r· 

0
,.,,-

lauıiinka ılreı1erdeo '1 ,d' 
b "'. bualar batı boı ır• d•,r' 

çahıma:ılaua, ı,ı btr 
0
,ol 

alacaklarını zaaoetlllff .,,,,ı 
B6lge bu huauıt• ,,,( 

maddi f edaklrlık 1 olll'ıt 
ıa vaziyet dah• 

•erici olacaktır. 1,d1~ 
Gtıreılere ıaat 0

" 
1 11,e' 

:ıtık lll marılle lll•f • I''" 
d•· ,, ye ondan ıeDra f' 

çiler bir reıluı ı•çtt 
caklar4ır. 
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ALMANYA 
NEREYE 
GiDiYOR 
Pranıızca Le Jouraal ı•

ıeteı,ala Berltaclekl daimi 
llaubaltlrl Jorj Blun r•zetHI 
"• 16nderdlil bir mektapta 
Alaaaayanın Danzır hakkın· 
lidrı llarek6haı hblll etmek· 
te •e Alman1anın •lu•toı 
•lllblaamıı o\acafını beldir· 
.. ektedir. 

dnıılıs - Japon aal•f 
llaaaıaa raim•a Berltade Jl · 
•• Da•zlr me1eleat ılk plln· 
el, ıelmektedtr. 

So• rlalerde Alman mah· 
filleri, Danzıı ıebrınta hıç 
t.ır farta tlbl ol•adaa yOs
cl• JGz A.lmanyaya ballan· 

"•11 ılzım oldutuou 1&1le 
"'•lıtedırler . Alman yanın 
l)••••ı karı111ndald •azı,. 
tt la ıç dei •ıınemlt olmuaoa 
t'l-.ıeo, f QbrM, Danzıı ıçıa 
'•la harp etmlJ•ceilDI bil· 
lllır•ektedlr. 

Hltlarln planı 
Burada Hıtlerl• bir pil · 

:
1•da bahıoluomalrtadır. 
" pllaa ı6re Daazıı lrayıt · 

111 •e fıtrl11z Almanyaya 
baııanacaktır Yani Polon 

h •• Mtlletler Cemlfetı ta
llllaıın•n hGl.611\tOz lca•acals 
tır Şu halde MeD'leltn ılha 
~•lada kullanı l aa uıul aynt>n 
n ....... de tatbik o una 
t•ktır ' 

.\rtak ne Poloaya ıOm• 
~Gie ne de Mıller Cem ıyetl 
p' 'tllıert ka lmıyacek, ancak 

0 tonyanaa ıkt11. dl hakları · 

"' d l tlaQ afaa tç ı n Memelde 
•t•aayahlara bırakı l dıiı 

ttbı, DaDz•ıde Polonyahla· 

t' •çalı bir llmaa bırakıla 
ttlttır 

1) l),l@r taraftan Polon yanın 
~ '•••ıcle h ç bir ıarntzon 
d "1\ladurmamHı meteleıınlD 
1' Al1naalarca hCiınO ıuret 
hıı ~'llolabtlmeıl lmls&n da· 

1•cle ıö,61mektedtr 
, 1Paıoaya hakkında Alma• 
,' lbtJettar mahfıllnln ta 

'• llt 9'lrları bunlardan ibaret· 

~- •e heniz laıç klmae de 
t clllacl,a f azla11nı bilmemek· 
' it, 

&Polonya ile müzakere 
.. ol \a •iaıerıme Almaaların 
ı,t 0

-Y& ile mlzakere etmek 
t" ''-•dılderlnt kastetaı t yo · 
t, :d 8ıllkıı l.unu ııtemek· 
11',lc Ulılarını zann f'd ı yo rum . 
lttt •t buna ratmen t •ddet· 
._t lldea biç btr tef kaybet 
tı '-tı olduklarını ı&eterme· 

''ı\I •tmelctedırler . 
.\, .. 

"•ııa P 1 zamanda Almanya· 
tllı oloaya ile lktıaat ı&
~"~•lerı Yapmak Gzere ol-

~'"t:'• l~hGllyor. Yann bu 
tıt •tl ••ydaaa ko1acak . Ş ı 
~ıı, llıdtlllc Alman tlitaaat· 

tı b 
de t \1 teıebbQıe fe•kall-
b" ~'•har g6rlnmektedır. 
"-•ııaf ''elcet Polon yanın da 
tıt . alltlne u1ıun ıelec•lr-

" liman halkı asabidir 
Cab b 

''• a J'••aı yavef lr 
~~·lılıte m ı ıldeeei ı z? 

'~ '-llll - Le l'•rılnllf 1 

'~~~lr kaç ay deum 
'~ il .... yolıH afuıtoı 

L~'tiı~t l•Je ton verecekmt? 
"'tıı, bu huıuıta kati bfr 
~\l"- Yok Her ıey •I•· 

Gt .. Aacak m•laakkak 

olan btr ıey Yarıa o da 
Berltnln bu hu•uıta benQz 
dGıündüfl Ye balkın aHbl· 
yetinin de•am ettıtıd1r. Ec 
nebi ılyatl mabfıl a1nı 

zamanda bir çok ktmıele

rln ılllh altına alınmakta 

oldaiunu da meydana koy 
mektadit. 

Silahlanmak d& wam ediyor. 
B6t0n bu hldııeler Al 

maa1anıD 11l&bla11maaıaı 

hıç bir tekalde ya•aılatma 
maktadar. 8ılalıtı bu ıelıtl 

ile Almaoyaaın 15 aluatoı· 

la 20 af uatoı ara11nda ta · 
memen ıı • lhtaomıt buluna· 
cafı anlaıılmaktadır Ma 
htm bir mılctar teflctt eden 
ıht ıyatlerıo ı llh altına alın · 

maları da bugilnlere yakın 

btr zamanda J'-pıl•caktır 
Bu miktar o kadar m6· 

htmdlr lıt, ecnebi ıtyeel ma 
bafıllerln verdUrlert haber• 
lerıe 16re bu terıhten ltlba· 
ren ııulıt Pruıy .. da bulunan 
Ye h •ç bır aalıerl ttımat ile 
a ' lluları olmayan fabrtlra· 
lar ~alııtaracalı adam bula. 
aııyarak tattlt faaltyet et · 
aaelc aaecburtyetınde kala
caklardır. 

Almenlar bu h&d •selerı 

telcz ı p etmekte aDcak ma
nevralar yepılecafı t"lcl ı "de 
teYll etmektedırler Nıt .. k •m 

btr çolr mıntak•lardıtkı leh 
ııdatı da aynı ıekılde izah 
etmek eıteme-ktedırler. f r.kat 
bQtOo buolara raf men bir 
ıtırarız beklenemP&. 

Hıttarin llmanyası satın 
abnmaz 

Almen1anın laııltereden 
bir mılyar loıllız ltra11 borç 

alıac "i' ve buna mukabil 
de Almanyanın ıll&hlanma 

11aı tahd ı t edecefl -Ye ılya 

ıettnt defı ıtırecefı hakkında 

laıtllz ıuetelerıaıo Yermtı 
oldukları haber Alman mat 
buatını kı2dırmı1br . 

BOtQo ıazeteler çok yQk 

tekten konuıarak, Hıtler 

Almaa1a11nm satan alıomı• 

1acelını yazmaktadır. Aynı 

zamanda ıulhun yenıdeo 

doiabtlmHI ıç ın lnıllterenln 
Almanya ya ka r ıı hareketi .. 

ne nihayet vermHI ilzam 
ıeldtilnl anlama11 lcak et 

tıtınt de lliH etmektedll' 
ler. 

litvanyadı meş~ur bir hıy
~ut gazlı Zwhırtınerek i~am 

edıldi. 
Koçak Baltık de•letlerla 

de tdaaı Yakalan bıode blr
dtr deoebtltr 

Hele mlnlmtnı Lıhanyada 
bır adamın 6l0me mahkum 
otma11 Ye t.u hllkmila lof a 
zı l.aılı baıan• t.ır hid . ıe 

dır . 

Ltt•anyanın merkezi h6 
kCımeU KoYoodakı clnay•t 
aıahkemeıl ıeçealerde bir 
çok bafdutluk yakeları yap · 
tıktan ıonra nıhayet ele ıe· 
çen haydut Polıakajtııt eda

m• mabt. um etmııtır. 

HGküm t .. dık edıldlitten 

... ,., bu baJfiudua ıda•ı 

TOamlLI IAWA ı 1 

A m e r i k an haydut- T ah elbahir facia tah-
lar1nın sa, cusu. kikatı yeni safhada 

AL BRADI 
Amerikanın en azılı ba1· 

dudu Con Dı ı lıoıer, 1 ~33 
ıeoe•f afuıtoıunda Şıkaıo· 
dil bir ı lnemadan çakarken 
öldQrüldükten ıonra Amerl
kada herkes ıenlt bir nefeı 

almıth. 

- Ob, dı7orlardı. nlha 
yet kurtuldulr . Şımdl herlce· 
ıln e•lnde bir ıu h Ye ıGlı ta 
hükum ıilr•c"lr Sokalılat 
emniyette olaeak. latedtfı 

mlz ııbı ııt•dıl•mlz yerde 
ıezec•flz, efleneceflı. 

Falcat yazlyet blhle olma 
ela. Geae Amerlkada biri 
daha tftrecnlıttlıı, hodutlutu 

•ırf adam 61d6rmek Ye on 
ları 6 Orken 1eyr•tmelı «•t 
kiyle• yapıyordu 

Al Bradt adındaki hu hay 
tlut. kur ıunladıtı 

0

HYalhların 

kı•ranıuak yuYarlanm•• e 
den Adeta 24"•k alıyordu . 

Ô dürülen Dıllınıerl ken· 
dtıtntn talebeeı yerinde 161 
termek lıttyordu . 

Kaaa bir saman fçln lılha· 
k ıka Dılhnı.,ı bir ç6mez 
•azt yetıne dOıOrdO Falcat 
elnayetler tarihine haydut 
ların ıonuneuıa teıell edile· 
cektır Zıra onun •lcudu 
ortadan kalkt ktan ıonra ar 
tık Amer&kad" o ae•I ıaa• 
ııtn Oreumedı Fttderal hG 
lıdmet bOt6o he ydut lufun 
köküne lrıbrıt IUJU d&l&tG 

Bradl ılk o'arak Cttymı 

Lev adında pol ı ıl •urup da 
zavallı memurun ı&fı0n6 

kanıvarak ı ırtüıt6 yuwarla• 
nııını gördliO zaman kor 
kunç hır Yahıetle ımtm11h 
KttndıılDI «müh ım bir bay · 
dut» u ynordu Btr polıı 

Yurm akla b61Gk btr marifet 
tı led i f ı ne kaniydi O zama 
na kadar öteberi hınızhklar 
yaparken birdenbire katti 
oluıu dolay111yle dOıtOIO da· 
ha m6thtı ve fellketll •azı 
yeti 16remlyordu 

Şımdı Amertkacla ı•nçle 
, re tbret olıun diye bu hay 

bir meae e ballnt almııtar, 

ÇGokO Lıtnn1ada idam aıa-

16 btz•er rıbı a11lma, Alman 
ya ııl:U ablta. Franaa ılbl 

r ıyotln Ye Amerika ı• bl elek· 
trıklı Hndalye deilldır kt, 
idam va11ta1ı kolaylıkla te 
mın edllebllılD . 

Bu memlekeUn tdam uıu· 
la ba•baıkadır. LH•anyada 
mahkiimtarı havaıazıle ze· 
htrhyerek öldQrGrler. Ve bu· 
nqn ıeıa de bir çok huıual 

tertibata lGzum •ardır: 

lıte Ko•no adflyeat i>unun 
lçıa fennın ıon lcaplanaa 

ıöre, bueuıi bir idam bOc
reat yaphrm11 y,. ha1d•t bu 
höcreye k•panarak ha •aıa 

ı ztyle zeh trlenlp 6ld6r 61m0t 
tar . 

Hlmayel hay•anat cesnt
yetfnto aldDrGlme•I zaruri 
kedi ve k6pekler tçın kul
Jandıtı bu uıul, belkı tllı 
nazarda çok lnHDI S bl s6 
rOnüyor ama, Lıtvany• ka
ounlatı bu tıte btç yanılma• 
mııtır . ÇOnkü bu ıGn en 
rehat c; ıemOn ha••ıı•ztle 

zehtrlenerelı 6\m,k oldufu 
f enoeo u blttlr. 

En n'9at ö16mün d e en 

tnHni ölQm olduiuna tOpbe 
1oktur. 

dutların ba1ahnı yazmalsta 
we aktbetlerlnt h ltlye et 
mele tedfrler E••ell hıç bir 

ıeyden korkmak11zın •e bet' 
ıeyJ J•pcuafa kadırmft ıı ~ı 

pervuızca hart ket eden bu 
caniler, ıoDra ıokak ertala
rıada DHıl lr6pekler ıtbı öl
dtlrGIGyorlar? O lutaplarda 
ıörOIQyor. 

Al 8radı , deha pt!k ıen~ 
Jatıadayken bAUhn huauru
Da hır otomobil hıra1z1 ııh· 
tlyle çılcmıf •• &tr daha bu 
tıı yapmıyacı.fın e6z •ere 
rek ıahverllrnfttl· 

Hlk ım, bu pek genç a da 
mın ı3z l erlne tnanoıııtı. Fa· 
kat lı ımbıltr? Kım tahnıtn 

edebıltrdı kt o küçük hay 
dutıukta lıUlıbal için bir t~h 
ilke •tareti aızltdh? 

Al Bradt lıGçlk hovu tle 
mahkemede al lamıı. ıızla 

mıfta. Fakat çakar çıkma• 
ıefaatlerıae baı vurmaktan 
ıerl lcalmad1. 

E••ell kOçGk keçalı hır· 
11zhlllar yaparall kend Jılal 

de lrurtermaf a çal ııarken 16 
•in blrlnda bir pollıl Tur 
malr 111flet1ne d6tUI 

DOttCl amma ,bundan ula 
ibret almayarak kendl•I ehi 
yOli mtky&1ta btr ıanııter• 
farzedlp bir t•Y Hnarak or 
tahtı meıhamefllzce kaııp 

keYurm•i• haıladı 
f.k defa bır mlce•berat 

m6HHttnden 10 000 loıılız 
lira lrıymettode t•ı ar çalmıt 
ıenra bankaları 101muı Ye 
kendııt•ln «mGtl. ı bır ... , . 
dut oltluiunu 16.termek içi• 
bir kaç baf ta ıoara a1nı 

mlceYherat müet1eıutnt bir 
kere Jl.ba ıoymuıtur. 

Bu ft lbakıka Ddlıaıertade 

ha,dutlukları ara11nda g6rll
müt btr ıe1 deilldı 

Ulr ıün ıene mücevherci · 
nln kartı11na dıkllerek, ellit 
•enli eUnt uzatıp 8 000 ln
ıtltz hralık mücevher daha 
ka dararak kend ı tal bekhyeD 
çok ıfiratl l bir otomobille 
11Yıfıp 1ıtaaı,u. 

Fakat güoOa birinde, A l 
Bradı ha1dut arkadaılarıa 
tlan btrıal ıöiıOodeo •urun 

ca it dei•ıtt. Hertf 16jıüa 
de• ameliyat oldulu 11rada 
karı11 sabıtaya lf t•atta bu 
luDdu Ye Al Bradı bütilo 
a•eneııyle yakalanarak h • p 
.. tıkıldı 

Bununla beraber Al Bra 
eli orada da rallat clurmıya 

Hktı . N .tektm bir kaç ıün 
lçlDde gardlyaaıa kaf a11Da 
bir demir parça11 Y11rduiu 
ııbt anahtarlarını alarak lua· 
pııarı açta Ye kaçtılar. 

Oadan ıonra tekıar bır-

11zltja, HJIUDculuja bati• 
mıtlartb lfef lt&D bir JerdeD 
oa bJa dafer 1erdea. Gt1tık 
çe ••• azatayortardı 

Soar• Brad• tuhaf bir he 
ve•e lu pıtdı Gazetelerin 
kendlıt hakka•.la 1azdılı 
yezılar ı kealp topluyor Ye 
hemen her hafta bu yazıla 
ra keodı f aalıyetl ıle bir 
kaç ıltun daha lliYe ed ı yor· 
du. 

fakat ıabıta ledblrlerlot 
l' ı ttılrçe •ık laıtırouı ve Bra -
tllnlu u1ı\ı güo ler ı yaklaoma 

la luılam fh 
Al Bradı de bunu ••la· 

1 lb LI · Tetlı nglhz taht• a• rı 
batalı ye t~tndekl mlrett•· 

td fık•t 
balı 61ell çok o u. 
log ltz bü1ll& amtralhl• bu 
facianın tebkılıatıaı heni• 

Tah· 
bıUrmemlt b6hınuyor 
hıkat mflteaıadı1•• ~eu• 
e tmekle muhtelif ııhlt l er 
dlaleomektedır. • 

1 d• ıı, Bir kaç ıün eur 
ra batan tehtf'lbabtrl• J• 

8 at ıoara 
aıaa kazadan l •• uff ak 
ıllı defa tnmefe anı 
olaa bir dalı•cın dt•I••••· 

ııne ıelmııttr. 
.... ı.ı t•· Freclerlı Ortoa f 

t•Y•n bu daltıç bOtlll 
1 

klra umumheJf feykelid• 
kur · 

b eyaca•a dlıClren ye I 
d bu a· 

tarma tılaln h•t n • k 
naaları ıu~lu aıe•kl• 10 •• 

• ı.uıua çok muhım ııaatt• 

muıtur. tokle 
Orton, bin bir ıOç a 

kazazede tahtelbahfrlD, 1 -
•erte11nı na1ıl buldatu;u 
a•lattıktan ıonra, ıil••rte e· 

boruıu 
ld delıle bir ha•• 
takmak tmkloı oldufuou 

•• bu borudan ıırecek ha•• 
· deleri• 

111ye1tode kaıase 
h , •• 

uıun bir m6ddat da • d 
1 

keD '' ııyablleceklerınt ye bir· 
tam bu it le ufreıırls•D b I il 1 • 
denbıre 1ebebınt h• 
mecf 111 emtrle yuk•rt _ ,._ 

ctD•fel 
mıfh · Y aptalı bOtO• 

ı ktrık ... lerto cezuını e • 
111

,cbar 
dalyuıoda &dea>•i• Bu 
edl lecejınt btllyordu .• flD• 

mlnHebetle zabıt• : eler 
btr mektup 16acleraı• dair 

•dam edıımtyrcejl":' IJDr•I• 
a6z ver iline m6el:tb• rtıJI• 
mabkam edılaaek ~ 'dı 
te•hm o1acafıaı bil •:aıİerl-

F akat ıtmdı ••UD ,ok· 
De ebeaımlyet yer•• 

tu.Dırt •efa ali 111•llakkak 

yalıalaaacaktı. etııl· 
Ntteklm Al Bradl ç 

1 
da . 

ala bü1llı bir 1D•l•••1
1 

d• 
6jrıD p 

ha baıacaklarıaı kları ı• 
orada tertibat alda l ala 

atı.•• 
mab onu diri ' Uılard•• 
teıebbiil ed•• po r•· 
barı daba afır cur•tl• ,. 

laamııtı. bor tirli 
Çüakl zabıta, aklJl 

telahkeye ral••• bir f 
ev•eli diri yakala••" lı 
ter . .-tı aıalı 

Al BracllnlD b•1•· ' d 
ık•• b•J u· 

yukarı her AIDer •• er-
dunua bayatı ııbı ' 0 

a:u ııur . akala-
Ş11 farkla kt, oau 1 

k ~,..ıa aaOcad•leJ• ıtr ııen ... ... it ç6pç0, 
a bata baıtao at• h ,_, t•••' tarı 
bekçi , püka • karak 
Ye•atr kıyafetler• ' 0 

kea.lııtal o yolda ıaklamıı-
h 

Vaktaki bG16k ltlr salon 
otomobili cadde,ı bir ydtlı . 
ram hı1:•1•e ıe~erek ••la••· 
nın 6oGad• durdu. fçertıl• 
deo çık•D ha-ydud.,d•• bfrf 
Ur.dl ıdı. F.bt ,aplıldarı 
tehdıde kul•k aıa• elmam•t· 
tı lı~ mukebele.I• ltıı: ••11• 
Yuruldu OouD artlıada• çe.· 
peçeYre. J•i•D kurıua yaf· 
111uru altıad• 8redı ••arka 
d•ı• bırer k6p•lr s•b• yer• 
ıer.ldıler. o aad• aımoıler · 
dl. 

V (icutlara kurı••da• kal· 
bar• d6amüıt0 

Biflece Amerlkaa hay· 

dutl•r•••D sonuncu•• da don 
,. yftziinden ıtlfnerek biihla 
ıOnahfarıoıa •iırlıflyle ye· 

rt• altı•• ı•ç•lı o\d •• 

fırıldıfını ı6ylem lıtfr. 
Dalıtç ıuyun ylzl•• t•· 

kıaca bu emrlD ıebebtaı 
ıırenmek lıt••lt •• mu· 
yaffak olamamııtır. Ve ar· 
tak ond- ıoora da tekrar 

••J• daldmlma•ııtır. 
Ortoa, tabkıkat heJeltD• 

kati bir İl•anla ( knazede 
ıemlJ• yalnız bir bava bo· 
ruıuou takmakla kalmıya
caiıaı, TeU•t ıuların bH· 
maııD• ıebep olan bozuk 
torpil koYaaını da tıkayabt
ı~c:•ilnl fakat bunlara m•J· 
daa yerılmedıtını 161lemtı · 

ur. 
Gene bu dalııcın anlat· 

tıfıaa ita luhrta Da •lı ilet· 
lerınln kullanılmasına biz· 
enet eden odan••• kurtulan 
dlıi d6rt kazaaededeD ıonra 

ıılemn bir hale ıelmHI•· 
.ıl•• odanın llıı kapeiı•a• 
etrafı na ıarılan btr tel ol· 

cauıtur. 
Tahkikat heyeti, .. u ıddt· 

alar Ozarlade dıkkatle dur 
•Uf •• tablltkatı bu 7ol • 
d•• •ıl•t••ie baılamıtnr 

Eiar kurtarma lfl11tn ... · 

ıradaki adamları• dalııcı 
hakikaten l6z•m••• fere 
1ukarı çafardıklara tHblt 
edtUrH keadlle· 
rtalD tlddetle Haalaaclml • 
mHI ıcap edecektir. 

Kız,zedı tabblbahiı T ıtis 
yüzdurülmıyor. 

So• peıta ll• ıelea fra•· 
llS ıaaetelorındea btrt ylz · 
dlrllm11ıae ~ahtılaa kaza. 
zede Tettı tabtelbahlrl•• ahi 
Lo•dradaa aldılı lıttr tels · 
rafı n .. ret•ektedlr. Tetlıla 
batan ılyde•l•ID ,ııdlrD· 
lemı,ecetıat anlata• telıraf 

ı•dur: 
A•lralltkt•• yeril•• blr 

habere ılr• ••••le• '-atmıı 
ola• T etlı denlaaltı ı••lıl· 
ıtnln kurtarılma teıelabiiılerl 
munffakıyellıallkle netice· 

leamlttlr. 
Buna raimea batan ıe· 

ml•I• karaya dofru ~ekil· 
meıl lıl ıec• yarma• ka
dar •••aff aluyetle ba1Hıl -

mı1h · ' 
Teli• denizaltı ıemtılal 

kurtarmai• ~alıı•• Zelo 
denizaltı 1emtıt11ta kaptanı 
blJilk bar mu•aff aka1et• 
yarmıı oldulunu ıo1lemek · 
ted ı r. ftlbakılıa ha•aların 
bir hafta kadar IJI ıttmHI 
da lııçlaraa l t"rbe1tç• çahı· 
malarıaı ml•k6o kıl•ıı ve 
bu •lddet zarfında btr kaç 
untuaetre kahnhlı•tl• '9lr 

çoll ka '-lot arı• ı•mlJ• raplı 
mümklD olmuıtur. 

llu lraltlolar bir J&•.I•• 
z.ı. ıemlıl•• rapt•cldmııl~r· 
dl Y apılaa f aalıyet lffD • m:· ••••' bulu••• .lenlaaltı 
•••l•I alçak de11ıs.lea lıtt• 
(ade .derek karafa kadar 
,ısd6rllmelıtelitr.Zelo ı••l 
•la.l•kl buıuıl tertıbat HYe· 
ııade deauııalh ı••lııaı de · 
nt•la dalıtınde:ıı kurter•ak 
mlmkla olmuıtur. 

Fakat ıieataaltı eemlai ön 
tarafındald sıklete tabım. 

mil edemedtilnden ı•ml 
r••l.lea tUfUD dıbıoı boyla

•ııtır. Bu mu•affakıyetal z · 
lale ralaıeD kurtarma tc•~eb· 
bGılerladen Yaz ıeçtlmı1e· 
eektlr. 
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KontCia oM dridden Viyana halkı 
- -•Po-.'-<-

ası dö d .. 7 u. Oolf ü ün abrinJ 
çelenk ko du. 

(Baıtarafı birinci aayfada) 
dır 

Ecaebi üıabttl~re ıore, 
Hatler •e etraf ıaslakder ıtm 
dtllk lıpaoya ı !e mlht'er ar 
Hındaki bu Htıfalu ıtzlt tul· 
••k icap ettlil fıkrlodedlr-
ler. Ba anlaımalar, ea 
mtbatt zamanda, bü -

Jlk bir enteraHyonal ıer · 
ııaUk anında ortaya atala . 

rak «demokraıl ı•••selerl 
ae ö1le mane•I bir tlarbe 
lndlrliecektlr ki, bunlar harp 
çıkarmada• Almanyaaıa 
Daazlı Gzertadekl ar•ularaaı 
tatmin etmeyi tercih ede· 
celderdır. 

ispanyanın vaziyeti: 
1936 da Httlerle Mu11otl· 

nlo lıpaayadakl maluatlara 
•• ıdı? Fraaıa1a lçtlacl 
bır cephe •enaek laılltale 
rl• Sa •• ,. •e Kap yollar1nı 
keamektı. 

Bol bol aaker, ılllb •• 
.. aklne Tererek Frankoaua 
aıkerl m11zafferlyetlal temin 
ettiler. Fakat ıtmclt ite meT 
auu bahtı olan t•Y k11aca 
Fra•ko zaferhıllr Fakat bu 
çok ılç bir tıttr. Çünk6 la 
P•DJot lktfaadlyatı bozulmur 
tur. Bundaa baıka lıpaayol 

Yalnızken 
ıalık Çalan 
bir kralice! 

' Meılaur adamların bazı 
huıuııy.,tlerl •ardır isi onlar 
hanların ul•ae tarafıa .. aa 
~llandfilal ' lllemezler. 

ÇQakl laer kea tarafından 
ltiltnea rHml hG•lyetlertyle 
tamamen zıd elan bu buıu 
•IJ tlerta blllameıl onların 
her kea flserınde bıraktık . 
lan intibalara detııttrebtlır. 

Buauo lçtn bu laıaalar 
btlyülı birer tir ııbı bu ufak 

.,.. ehemmtyetıl• aoktalar1 
datma ıaklarlar Te b•aların 
ki••• tarafından blllnme1l
•I lıterler . 

Bu ıırlar mHell ıualar 
dır: 

Y ılth• Aaaabellaaıa kon · 
turatlnda ıu madde Yar-
dar: 

O biitüo ıazet•allere A me 

rlkalı erlrelclerl fr•DHZ er-
keklerine terclh etUll•I 
ılylemek mecburtyetlntfe . 
dır. 

Tıron Po•el ile o' an iz · 
dtncının kooturatıa ı n bir 
maddeal olrnama ını henı 
kendlet •• hem de koo .. ı 
ı,ın tem 0111 •d•riz 

laıllterealn en a.11 ııım
lerlnclen birini taııyan Loyo 

Cbarlea Cou•eadlıcb de 
meıbur ılnema artlıtl •• 
danıaz Fred Aıteıun kıs 

kardeıldlr. Onunla birlikte 
uzun mtlddet .. bnede bu · 
hınmuı •• lklılal• lçfııde de 
1ıldıa kendlıl olmuıtur. 

ltalya luallçHI modaya 
kaı t• olaa blyGlr allkaıını 
16atermek lıtem••· 

Halbakl o Fraaııaca çıkan 
ltGtla moda ıazetelerlae 

ebonedlr. Tabll ıt•ll olarak! 
A.1aıta1n ııcakta tahıabılır, 

en bl10k keıtflerlal harar•· 
Ua ıalıecle •urk derece,ı 
baldui• bir 1astla yapmıı · 
tır. 

l 
lar Almaa, halyanlar koloy 
idare eddmeıder. Aaturll~ri 

tlal a ıöz 6niode bulun· 
durulm k , Hanelon ve bü 
tin büyuk ıehtrlerl yakın 
dan aezaret edılmek lıter . 

Bu ıtın lıpanJ• ı61ı:~a •e: 
bolluk lçlDde dejıldır {.. 
pan1ayı muzl im bir fı1enı 
yakıp kavurnuıktadır. 

Kont Ctaoo Jıpaayada 
tabii bualartD b iç birini ıör · 
mlyecektlr . O Mu11olh:ılye 

yalnız ıaıaah b :r kaç ite 
llm, bir alkıt rlrühüıQ lı
paayanın alaylaraaın maa. 
zaralarını ıetırecelitlr Muı· 
ıollnlye daha basıları da 
Jıpanyaaın hemen her yeri 
henOz uzakleımamıı, yatlı 

mamıı olduiunu İtalya bir 
barp çıkhiı zaman lıpan · 
yadan bltaraflaktan baıka 

bt~ bir ıey beklememHlnl 
ı6yllyeceklerdir. 

Çaokü Lpaoya, ancak 
Pırenelerdea •e clenızdeo, 

yani loglllz ve f '•• 
11alarla uufakla yaıı1abıltr. 

Serraao lueer, Roınadan 
hiç ltlrt•f yermeden dö•dl . 
Kont Ct ao da lıpaoyadaa 
her halde htç bir ı•Y alma 
dan dinecektir. 

Koat Ctanonun ııdtp ıel
meıl bizi o kadar allkadar 
etmez. Herke• tatlltnt lıte 
dlit yerde ııeçlrebllır 

lıpaaya bize karıı har, 
yapamas. Btze karıı gele-

Vtyana. 29 (Radyo) 
Kalabalık bir halk kütleıl 

bu ıüa Dolf üıüa ö dlrGldii 
iü ıünüo yıldöoümü müna 
aebettyle ı htıfal yapmıı Ye 
Oolf(hün ezarına çelenkler 
koymuıtur . Alman zabıtaıı, 
ı ylrcı lı:almııtır . Halk mft 
teakıben Baı••lı:il Şuınlğto 
mite•eff a zeyceı l nln mu•· 
rına da ıltmlı Ye çıçek bu 
ketleri bırakmııtır . 

~ 

Duvarcı 

~ocugu A meri~ıyı gider ık 
nasıl zengin ol~u1 

Amerika bir ıenet mem· 
lekett oldulıı:taa ıoara Ame 
rllı:aya zengin olmak ıa

Jeaıle b tcret edenlerin de 
aay111 artmıı, bu m6aa1ebet · 
le bl r çok karııık mlraı da
Ya l ar1 ba11lhtermf1t1r. · 

MeHla btyle bir •oka 
r•çenlerde Franaada olmuı
tur: 

Marl Jın Roben ı aeler 
ce e•Yel daha çok ıenç 

lk~n alleı l nl terkederek 
Amerıkaya ıltmtı idi. Alleıl 
.&uvarcılı" ve reaçperltkle 
taayatlarını kazanırl rch. 

Son ıünlerde Amerlkadan 
ıelen bir haber Marı Jaa 
Robenln Breatlya Saopolo 

da elit ıek iz yaıında eldu -
ıu halde ald6f6nQ bildir 

•ez. 
K.ard•t bofaalaımaaı .Yü me tlr. 

süaden zaten 1orıun Ye bı Acaba Marl Jso Roben 
taptır . O kanlı toprakları 6 ldüiQ zaman ne •azlyette 
6zer1Dde timdi l•tlrabat edl bulunuyordu.. Bunu e•nli. 
yor. Y araaını teda•I otaıek aıl ıl de itil mi yordu. Çüalı:ii 
l~in oaa tyı bir ıekılde yar on bet aene en•el f raoıayı 
dım edeceflz. \ terketmıı olan bu kadıadan 

Kaptan Ya makminist mık- aıleıl hiçbir haber 
mııtı . Yalnızca allul yanın· 

alma-

tıbina girme şartlan. dan ayrılırken mGatkbol 
1 Mekteltln tahıtl •eya ıloema &leminde yer 

m6ddetl ll1e Ye yükaek ıı
aıfh olmak azere 6 aeaedtr 
Yatalı Te paruısdır · Gayeıl 
ticaret gemilerimize kaptaa 
•• maktaııt Te deniz aıeı 
lell için fen adamı J•tlttlr 
mektedlr 

Mektebe kab•l olunan 
talebenin ılylml, ylylml n 
ıalr buıuıatı mektep tua
fından t mln edilir 

2 - Mektebin bu ıene 
hem llH •e hem ~ yükıek 
ıınıfına talebe ahnacakhr 

A - Ltıe 11aıf ı o• alıaa -
c•k talebeleri• orta melde 
hl bıtlrmlı •• Y ti rı on 
beıtea küçil 19 dan büy6k 
ot amaları ıarttır . 

8 - Yoluek 11nıfa 11lıaa 
cak taleb lerla de ltae me 
zunu olmaları lizımdır 

3 - Yazılmalı: lçta pa. 
zarteıt, ç•rıamba ve cuma 
ıGnlert mekt be müracaat 
edılmeltdtr 

4 - latoklılerln mektep 
mldürlüjüne kartı yazacak 
lara lıtldalarına aıaiıdakl 
••ılkaları rapte1lemelerı 1&· 

ıımd1r: 
A - Hü•lyet c6adanı. 

8 - Atı klfıdı, 
C - M ktep ı badetname 

ıl ••J• tA1dlknam11I veya 
hut &tunları• muHddak ıu 

retlerl, 
D - Pollıce taadlk edıl 

mtı IJI hal kiiıdı , 

E- Velilerl•ln luhlı ad 
reılerl Ye tatbllıı: lmEaları , 

F - A.lh edet l&art•••u• 

tutmak emelinde oldui• 
biliniyordu .. 

Acaba daaıöz mü, yokaa 

artııt raf olmuıtu?. 
N ıhayd rHaueo ıalen ha

bef Ma · ı Jan1 Robenln 61 
düj6 uman hlzmetçllık et 
Ujtnl bıldlrmlıtl. Bu ıekıl. 

den Omlblzllje dOıen aile 
efradı b ı r müddet ıonra 

noter VA11ta1lle ölüden tkl 
y(iz eltı mll100 reyı lı:ıyme 
Uode mfrH 1edıldertna 6i· 
renlnce yeniden caolaomıı 

Gmtde dOımüı, fakat Bre· 
ır.llya p raaındao yQz bin 
reyıln y lnızca ıkı yüz ylr 

mı fra nga muadil ~ldufunu 
öirenınce ümıtl erı yen&d rı 

luralmııhr: 

Bu heuplara söre aılentn 
konduklan mlraa aacak L•ı 
yüz bıo frank kadardır .. 

fotol raflcırı ( YX 6 ebadında) 
5 - Y azalma lfl 26 •tuı . 

toı 939 cumarteıl günüde 

11hbl mua enelerJ için ••· 
hah eaat 8 de me!ıkte,te 
laulunmaları lizımdar. 

6 Faala tafatlit tçlo 
O rt köyde mektep m6dür· 

• lüiüae mftrecaat oluDmalı
dar. 

lıtanbuldaa ıayrl mabal 
lerdea yapılacak mQracaat 
lara matbu mektebe duhal 
bllı tılnden c6nderlllr . 

Mir caa t lçto poıta pulu 

ılali.erıl ••• ll•ı dar . 

RADYO 

KARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1648 . 183 Kes. 120 Kn. 
T.A.Q.19.74m. 1S19~Kcı. 20 Kn. 
T.A.P.51,70.. 9465Kcs. 20 Kn. 

.W - 7 ~.\19 Pazar 
12.30 Profram 12.36 

Türk müz ı fl Ankara radyo 
ıu küme ıeı Ye ... heyeti 
(Halk melodtfuı •e oyun· 
l arı) 13 00 Memleket Hat 
•f•rt. ajanı ve meteorolojt 
haberleri 13. 15 MOztk (Kü 

~6k Orkeatra - Şef: Necip 
Atkın) 

1 - Drfıo - Eımeralda 

balet ıüftl No. 1 2 - Dola· 
nanyl Rapıodl Do major 
3 - Drtıo - Arllkenln 
milyonları balet ıaıt No. 3 
4 - Praaz Lehar - Şea 

dul operetinden potpyrl 5 
Valter Noach - IC6y 

hıklyelerl 6 - Drlgo -
Eımeralda balet ıOltl No 2 

14.15 - 14 l lJ M6zlk 
(Meledller ....!. Pi ) 18.30 
Prolrao 18 :.i5 Mü:r.tk (lbra
him Ôzıib •e A.teı b6cek
lerJ - Şen oda mlzlil) 
19.05 Çocuk 1aatl 19.35 
Türk mOz ı tı (Fa1ıl heyeb) 
20. 10 Netell pllk.lar - R. 
20. 15 MQztk (Sohatler 
PL) 20.30 Memleket ıaat 

ayart, ajanı •e meteoroloji 
haberleri 20.45 Ttlrk m6al
ıı . 

l - Leyll hanım 

Ralıkt~sir Askeı·i Satın 
lınlt K<,mis,rf)llllndan: 

l - Edremıd, Berıama blrltklerfnln bır aylık thtlyaç· 
ları olan 80 ten , uaun kapah zarfla elutltmeye lronulmut 
muıtur . 

2 Muhammen b deli (Bergama uau Jçla (4725) 11-
radır . Edremit uau için (3675) lira olup ıktıl birden ce· 
1nao (8400) llra. 

3 - Muvakkat teminatı Berıama unu için (l64) lira 
( 40) kur:uıtur. Edremld uau lçlo (275) lira (65) karuıtur. 
Olup lklıl birden (c:eman lira ( 640 ) 5 kur•ıtur 

4 . ihale 11 8 939 ıüoü ... ı 17 de s.1ı1ı .. ır kor 
ıatın alına komlıyoau btna11nda yapılacakhr· 

5 - Enaf •• ıutlar her ıün komlıyonda gör6lebtllr. 
6 - Tallplerln belli belıeler •e munkkat t~mlaatla • 

r1nı ha •1 teklif mektuplar1nı ihale Hahadea en ıeç bir 
aaat c••elıoe kadar koml•J•D• makbu• mukalttll teılllll 
etmeleri lüzumu illa oluDur. (Peatada •akt ıectl&meler 
muteber deilldır . 

4 - 1 - 225 

Bina inşaatı 
Balıkesir P. T. T. 

Miidürlüğüııden: 
l - BalıkHtrde loıa edilecek P. T . T. bl•a11 kapalı 

zarf uıuUle ekılltmeie çıkar1lmııtar . 
2 - Bu ff ID keıtf bedeli 48305 ltra 37 kuruı ve mu 

•akkal teminata 3626 lira olup elutltme1t l 4 ofuıtoı 939 
pazartHI ıGnü Hat 16 da Bahlceılr P T T. MDdürltlil• 
de tf'fekk.Gl edecek ko .. ıtyontia yapılacaktır. 

3 - Bu ite alt eYrak: 
A - Projeler 
8 Ftat bordroıu, meıaha eednlı, keııf hullıa ced 

veli . 
C Fenni •e huıuli ıartnameler 
Olup lıtlyealer bu eYrakı 242 kıuuı bebel mGka~tlıa · 

de Balıke1tr P . T. T. Madilrlüjlnden alablllrler 
4 - lıteklller tbaleden en az ıeklz ıün e•••l •e btll 

lıe benzer aııer1 50000 lırahk yapı itini bir defada b•· 
ıardıklarına dair ref eranılarlle Bahkeatr •altlttt•e mfir•· 
caat edt>rek alacaklara ehliyet •• ticaret oda11 YHllıaları· 
nı •e kanuni mu•akkat temlDatını •uhteTI zarflar1aı " 
ıüo ihaleden bir Hat •••eline yani saat t 5 e kadar meJ• 
ldb komılyoo• makbuz mulcabıll•de u 111111 o l maları ıi· 
zım geleeeil tlln olunur 

• - 1 - 222 

- Hüzzam ıarkt Ev ıa · 
bahı h6ınü an. 2 - Leyll 
baaım - HGzsam ıarkı -
Harabı intizar oldum 3 -
Saadetun Kaynak - • Maye 
Ulrk~ - Çıkar yüceler.len 
haber ıorarım. 4 - Zeki 
Mehmet ata - Za •il peı· 

re•t. 5 - Mehmet •i• -
Zavll ağır 1emai - Bulun· 
maz ne•clvan11n 6 - Re . 
flk Ferun - Mehur ıarkı 
- Bır neıe yart hatta ıö 

aül. 7 Kemençe talutmt. 
8 - lbrahlbJ aja - Ma 

lun t6rk6 - Sabah olıun 

ben ıu yerden. 9 - Selim 
111 - Za •il yirik ıemal -
Almıa nııaaı liri 1 O - Meh-

1 Bahkt~sir Vilayet Daimi 
EncÜD1enindeo: 

met •i• - Za t'll HZ 

malıl . 

••• 

21.30 M6ztk 
- Pi) 22 45 

(Cazband 
23 Soa 

ajanı, ıpor haberleri ve ya· 
rıakl proiram 

Jl - 7 - 9.19 Pazartesi 
12.30 Projram 12.35 Türki 

m6zlit - Pı . t3.00 Mem 1 

lelret aaat ayarı, . ajanı Ye ) 
meteoro\ojl hahertlerl 1 J 15 j 
- 14 MOzlk (Karııık prol 
ram P i ) 1 J 00 Ptofram 1 

19 05 fızlk (Senfonik plak 1 

lar) 19 30 Türk müziği (f • 
111 h yretl} 20 15 Mıllı mu 
ııkıl ere dair 4 iiocü konuı 
ma (Fın muılklst Halil 
Bedi Yönetkeo) 20 30 Mem-
l ket ıaat ayarı, ajanı Ye 
meteorol cıjı habuleı I 20.50 
T6rk müal ğl 

1 - Lemi Hicaz ıar 
kı - Neıem emeltm 2 --
F a laeDlll Acemaıtran 

f rlu - Kime halin dlye 
Jlm. 3 - Neysen Burhanın 
- Suzinak ıarlu - Hayll 
demdir. 4 . . . . . -
Sultantyeıiı h peıre•I. 5 -
Dede - Su it" otyeglb tktn 
cl beate - Canü dllımtz. 

6 - Dede - !Sultanlyeı•h 
•iar ıemat - Nıhan ettim 
aent. 7 - . . . . . . · Ke
man takılml . 8 - Lemi -
Sultanl1ealh ıar ı An · 
dık,a ı•ı•n ılale - rl. 9 

No: 

ı 

8 
16 
66 
17 
26 

Me•ktl: 
Torluk 
Avayorıl 

K •aklıdere 

Hektar: 
70 
20 
go 

Mandıra 25 
Rize 6 
Aya11arloa 5 
86yfikmaymun 1 1 

İbraç edlleeek 
rGıumu nlabtyeıl: 

1875 
3000 
375 

1500 
150 
-i50 

9000 

Temlo•tı: 
141 Lir' 

225 "" 
l9 • 

1 13 ., 
ı 2 • 
34 JO 

675 

-Açık artırmaya lcobu 'en ıı : 

Bahkeılr vtllyetıntn Erd~k kazaıı hududu dahılı•-'e ~t 
bulundukları mnkllerlc bektarlart •e thraç mecburlfetlt'

1 

yukanda 1ualı yedt parça ınalt taı ocaldanauı iç ••11
• 

hk lcari arıdtr. 

'l Artırma 31 temmuz·939 tuıbıne ra1tlıy11n p••"' 
teıl eilnö ıut 15 de YllA,et makamında mfttete>klctl D•' 

ı · 

11\l Encüme• huzurunda yapılacaiıodan ıateldıl rto yuk•' . 
da yazılı m ıkda r üzerinden üç 1eneltk rlıumu nlıb•yf'ıl tıJ 
tarının yüzde 7,5 mtkd 11oda munkkat temlnatlftf•D 1 ,,. •• tmlık1arına dair aıcıkbua •eya banka melltup\arıle ••' it ' 
meal dalmtye ve 1arlrıa11>ulle krolclılnl ıörmek 11tf1t" 

1 ~1' 
rl• 8ahke1ır, etanbul, Ankara, lzmlr Mub ubet Hu•" o· 
Müdürl6klerlle Erdek •e Bandırma kaymakasnlıklarıa• "' 
racaatl•rı laııumu din olunur. 

4 - 1 -~ 
~ ,..,. 

Lemi Ferabfe•a ı•rkı v b ı ı • • ..... ranaao ar mart t' 
D l d b 

• 8 do• 
ln en 1 aıım dün ıece. Beetho•en ır 

10 - Arif be1 Sultani 5 _ Hanı Scho•ıdell ~· 
ık ı•' yerih nz. aemalıl Ttrol dağlarının h• rl· 

21.30 Konuım• (Doktc, · ve danılarınd•D petP;,, 
run aaatı) 21 45 Neıelt pllk· 6 - Maanfred -

81
' ,,ı' 

lar - R 21 50 Müallc (So na•al hOlya1ı ınterO' ıd' 
1 1 E .... ,. ıat er - Pi.) 2J.OO Müzık 7 - Drtıo - ' ' 
(K6ç6k orkeıtra Şef: baletlnden afır ••

1
• """ t•''' 

Nec:p Aıkın ) 23.00 Son ajao• hab•~,- · 
ı .... p h t b•llilı ) 

- n olı •C eraeıı - ziraat, esham. • ( fl•l 
Vlyananıa cazlbeat. 2 blyo nukut bor••'' d f'J .) 

Hermano Doıtal Mart 23 20 Mlzlk ( ~··~::,~ 
· 3 - Satnt Saeoı 23 55 24 Yarın~ 
Baıddılı yer: Vtll1et Matltaa11-lallkeılr 


