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l'Urk İçin Tek j 

Ve Şaşmaz 
Hedef .. 

Ebedi Şef bir ay önce 
4'tn 16zlerlal hayata kapa · 
llaıtta. 

Tellftıl mlmkin olmayan 
ı.-. birik kayıpla Türk mil 
••tının y6rel1 blll yarala. 
IÖ&G Jathdır. 

Din1alia hiçbir tef mil· 
1•tıotn kalbinde bu kadar 
clerın 1e91ı. muhabbet, bir· 
illet btı toplamam•tbr, 
ilaltiı ki; bu teeıılr yalnız 
._Qa yarattıfı ilkede hGr 
'• mlreffeb Y•ııyan 
llrklGIOn, Yatandaılak 
ta111ı&11na fnht1&r etmemtı; 

.. illi lııu.lutlara da •f&r•k bü 
tın allan tarafın.tan payla 
lll•lflır. 

TGrk milletinin bairı11dan 
)etıtttrclıtt ye bOtln lnıaa
lllı llemtao armafan ettlll bu 
tice doha•ı• madde.ton yek 
ol11111 IDOnde cihanın du, 
.t.a. acı a ynıd1r. 

8u acı. birbirini bofazla· 
"•la, alt etmele çalttan 
'•JI• mlcacleiolerlnl de ta•ı 
"'1•rak bitin lnı~alık yı· 
.... taraf andan bealm1en · 
.. ittir. 
. . . . . . . . 
BuıOn Ba,ak Ôlü1• tah · 

Ilı edilen bir aylık reıml 

lllla•tem ılnü ıotıa er· 
llalt buhıa .. 1or, fakat; TQrk 
llallletlnla Ye cihanın bu en 
l&lz eYl&dı lçln yOreilnde 
~ıledlil muhabbet, hOrmet, 
.. ,,ı we mınnettarlık hl11i 
•bedldlr. 

T&rldtlk, oauD en llylk 
b-lefı Ye en yakm arkadııı 
0 la11 lımet ln6n6•6n ardın · 
da. onun izine batla olarak 
)flrGyecek tir. 

Detıl a1lar, a1arlar ıeç · 
.. ele Tlrk için onun 161 
terdıtt hedefte• baıka ııdı
l~k hedef yoktur. 

•AtatOrk» bir sembol ola 
•-1ı, bır millet olarak oaun 
bııe ltizaat yıllarca eTYel 
•.-ret ettlll ııhı: 

«Payidar olacaktır» 
Mııu mate111laıiztn ıon ıl 

~Gncle; Ka1tamonuda Jile• 
lıı-ıbui ltmet la6nQ milletin 
Ebedi Ata11n• Ye eserine 
olan aadakatanı ıu cümle 
ltrle ne ıAzel açıkladı: 

«Vazife ifa ederken kay 
beaflectk bir saniyemiz yok 
gibi dikkat ve süralle <tVe 
büyük Jnıanlık ailesinde 
Yıikıek mevki ve vazlf ele
re nam:etl bir büyük mll
tet ııf atı ile de istikamet, 
l{lldrtt ve kahramanlıklar-
la hazırlanmak mecburi 
Yttindeyiı . Yüce hedefler 
l~Ln taşkın bir şwk ve 
Qz/rn ile çalışmak hası .. 

işte Türk milletinin bu 
~ün clDerlerlni dolduran 

temiz hava budur.)> 
Bu '16zler Ebedi Atanın 

lıtacle •e lımet la6nün0n 
•rclıada katedeceflmlz mer· 
h-lelert ı1uet eden birer 
'-IJdedtr. 

Millı matemin ıoD ıünGn 
de "• ıelecelc tlDlerde tek· 
~llrla1acatımız en bGyOk 
q•lıUıat budur. 

Cevdet Demiray 

Yerli Mallar Haftası . 

yarın başlıyor. 
----- ~--------~--·----------------~-

Hafta, Başvekilimizin Mühim Bir Nut
kile Açılacak. Bu Yıl Mitingler Ve 

Toplantılar Yapılmıyacak. 
•ı;ıı;;:;:;aıllliilll---==--ı:;;;;;;;;;;;;;:;:;ı;:: 1 9 ncu yerli mallar ve rllmektedlr. Haber aldıjımı

Cumh urrei . •tttırım baftaıı yarın BatYe· za ıöre Cel&l larar, bu 
kthmlz Celil Bayarın Anka- münaıebetle. yeni toılrler •• 

simizin Kas- t• Halkevlnd~ Hat 11 de tedbirler hakkıDc:la da iz• · 

tamonudakı• Terecelf nutklle açılacaktır. 
Nutuk Ankara raclyoılle 

Tedkiklerı· • her tarda yayılacaktar. 
Yeril mah •e artmm haf 

Ankara. 10 (A.A.) -
Relılcumh•r Jımet la6olı. 
din &lleden ıonra Kaata. .. 
monu fldanhiı de ejltmen 
kunu binalarını ıezerek 

tedklkatta bulunmuı Ye 
ondan Hara heJetlert,Ka1 
tamonl Belediye Reiılle 

bazı .. Kaıtamooululara Ye 
devalr erklnı ıle halk mQ 
m ... Ulerlnl kabul buyur 
mutlardar. ı 

ta11oın buıuılyetlerloden blrl 
olarak, her sene Bat•ekll 

tarafından verilen bu nutuk 

memleketimizin ıon arhram 

teneıt tçlndeld hayahnın bir 
pllinçoıu mahtfetlal taıı 

maktadar. Hu itibarla Bat· 
Yektltmtzln, çok hareketli bir 
ekonomi yılı olarak ıeçmlt 

olan ton arhrım 1eneılne 

aıd rakamlara Ye bldlıelerl 

Yerecek olan konutmaıına 

huıud bir ehemmiyet we· 

Elektrik Şirketini Satın 
Alma Müzakereleri. 

-------·-------

1 

Diğer bazı şirketlerle birlikte şehrimizde
ki şirketin satın alma işi için de müzake_ı 

relere yakında başlanacak. 
Ankara, 10 (A.A.] - Ha· 

ber aldıtımıza nazaran, Ho 
kQmetlmlzln taho 1almala 
karar verdlil ıtrketler me 
yanında lıtanbul Tramvay, 
lıtanbul TClnel, f ıtanbul Ha
••ıazı, Jzmlr TramYay ve 
Elektrik, lzmlr Su, Buraa 
Elektrtk r ıirketleriyle mOıtte 
hld elektrik tirkett elinde 
buiunaD Edirne, T elıdrdai, 
Bahkeatr, Gaziantep n Mer 
llD elektrik teelılert wardır. 

Nafıa VeklleU ıatan alma 
kararanı bu ıtrketlere teblıi 
etmlı ve mezkQr tlrketlerde 
ıataı• muyafakat ettllderlol 
b•ldlrmltlerdlr . 

Şırketlerle yakında mü· 
zakerelere baılanac~tır. 
Ankı1r1t , 1U (AA J- Na 

fıa v~kiletlnla .. tın alma
t• karar •ermlt olduiu iı · 
taobul Tramwa, tfrketlnln 
mOmeulllorl Veklletle te 
ma .. batlamıt Ye Vekalete 
teklif mahiyetinde tellkki 
edllemiyecek bir muhtıra 

•ermitlerdır. Vekllet de bil· 
mukabele tealıah lptlclalJe 
hakkındaki düı6nceler1Jle 
mübayaa ıeraıtlnl 'btlYa 
eden bir muhtırayı kendile 
rine te•dl etmlıtlr. 

Haber aldıjımıza ı6re, 

HükQmetlmlzlo Hrlb •e mtb 
bet mübayaa tartları mQ· 
vaceheetnde tlrket mGmeı

ılllerl 8r6kıelden talimat lı
ttyeceklerlnl Vekil ete 

bıldhmlılerdır . 

hat verecektir . 

AJnı ıüa akıamı Ankara 
radyoıunda KOltOr Bakan· 
lıiı kOltOr kurumu batkanı 
8. lbıan Sunıu hır konuıma 
Jal'acakhr. 13 nde Ziraat 

Vektlt Faik Kurtoflu. 14 GD· 

de Mılll MGdaf aa Vekili •• 
Uluıal Artarma Ye EkoDoml 
Kurumu Batkaaı General 

K.izım Ôzalp. 15 inde Zira· 

at Bankaaı Umum MidOr 
mua•lnl 8 . Cezmi Erçin, 16 

ıında Hariciye Vekıla 8. 
Ş6kro Saraçotlu, 17 •iade 

Slmerbaak Umum MüdlrG 
8. Nurullah Slımer •e 18 
inde lkttıat Vekili 8. Şakır 

K•aabir konutacaklardar. 

Şehrimizde yuli ıallal· haftası: · 
Bu ıGnlerln milli mateme 

raıtlama11 dolaylılle her yer· 1 
da oldufu ılbi ıehrlmlzde j 
de yapılmaıı mutad olan 
mmnıler, toplantılar bu yıl 
yapdmıyacaktır. 

Okullu da keza aynı Mı · 

beple mQıamere Yereml1•
ceklerdlr. 

Y aloız deni erde talebe 
btrlktlraıe ve yerll malları 
hakkında tenvir ecltlecekler· 
clır . 

Y erit mallar ve arbrma 
karumun•n tehrimlz tubeal 
okullara, maiazalara, kah
't'elere Ye dlfer umumi yer. 
lere umumi merkez.len ıe· 
len renkli leYhalara dafıt· 

mıthr. 

Ankarada Baıveklllmlzln 
yaran ye cltier vekıllerlml 

zln hafta içinde vereceil 
ıl1le't'ler Halkevlmfzln ho · 
parlarlerlle halka ya yıla · 

calctır. 

Başvekil Rumen Hükümeti de .. 
Roma Büyü~ (içimizi 

kabul etti. 
Ankara, IO [ 4 A .J - Baı · 

lektl Celil Bayar buıün Roma 
BOyOk Elçimizi kabul bu 
yurmutlardır. -Erzurum 
Hıttmı rıy ~öşenmısina 

baılınd1. 
Ankara, 10 (A.A ) Si 

TH . Erzurum hattının Er · 
zıacandan Erzurum• kadıu 
olan 213 kılometrellk kıı 

mındakl l•ıaat. ray döıen 
mealne mOealt btr hale ıel 
mittir ön6mlzdekl eylfa de 
hattın Erzurum• Tarmatı 
beldeamektedtr. 

Yahudilere Karşı Cid
di Tedbirler Ahyor .. 

Yahudiler iı mıselasinda hususi bir kontrola tlhi tu
tulacıklır. Hariçten Ya~udi da galımiyıca~. 

BOkref, l O (A A.) - Ro · ıuretl bulancıya kadar ec~e -
manya dahtlt7e nazm, bir 
nutuk eöyllyer~k ezcümle 
hOkumeUo Y ahud• meıele 

ı lnd~ halihazırda pek bGy6k 
bir faaliyet aarfdmekte ol. 
dujunu ve ıon derecede mGt· 
kül olur. Bu meselenin muı· 
hhane bir surette hallt ra · 
yeainl elde etmele çalıımak· 
ta bulundutunu beyan et· 
mittir. 

Hftlnl••t, cezri bir hal 

bı Y ahudılerle RomanJ• ta· 
bU,ettnt kafbetmit olan 
Y ah•dllerln Romanyaya 
ılrmelerlne mani olmak 
tçtn l&zım ıelen bltOn 
tedbtrlerl ittihaz etmlttlr. 
Bu Yabudılor, artak ec • 
oebldlrler Ye bllhaua Ro· 
manya ameleılnln mutasar· 
rar olmama11nı temin edecek , 
ıekllde tı meıeleler.tndo lau · j 
IUll bir keatrela tlbltllrlor . 1 

Demir Madeni Fa
aliyete Geçirildi . 

Karabühe ilk defa olarak 8.840 
ton demir cıbuk aevkedildi. 

J 

Ettbankın ltletmekte oltlu. tfr Bu eaoada maden tod-
lu Oivrlk fllemtr madeninde. kik Ye arama enıtltlııO de 
maden tıtihıahne hararetle 
deYam edilmektedir. Buıilno 
kadar çıkarılan demir ma· 
deninln yek6nu on binlerce 
tonu açmıt bulunmaktadır. 

K.,.ablkte kurulan ilk demir 
.. aayl merkezlmlae 8.840 
ton demir ce"tberl HTkedll · 

o mıntakada k6mir aramak· 
ta icll . Jeoloflar cl•ar ara
zide mühim miktarda demir 
cewberl ıerplnUlerlne teıad6f 
etmtılerdı. 

Gerek naf ıanın ıbbara. ıe 
rek enıUUl mOtelaau11larıaın 
tedkıklerı netlcealnde, Dınık 

mittir. GeDe buraya te•k•· cıvarın ı o eaaalı •e ilmi bir 
dilmek lsere lıtaıyoatla 40 
illa to• demir tlepo edıhnlt
tlr. Karablk fabrikalara Ja· 
kında ltlemeie baılıyacalıa· 
tlan Dlnlk demir madeni• · 
de iıtlhaal ııı çok hararetli 
bir ıafhaJa ıırmlt bul .. nmak 
ta.br. 

1936 Seaoalade Si•aı Er· 
zurum demtr1oluDun ı•çeco· 
il yert teıblt eden mihea. 
tliıler. Dlwrlk ci•arında ça· 
lıımala baıladıkları aamaa 
ıarlp bir f astk bldlaeılyle 

ka rtılaımıılar, puılalaranıa 
mlblm inhiraflar yapblmı 
16rm61lerdır. Bu hal ml
hendlılerln tltkkatinl çekmlt 
ve 't'AZIJetl derhal Vek&lete 
blldlrmttlerliır . V okllet de 
hidtaeyı maclen tetkik Ye 
arama. enıtltlıOae btldlrmlı-

Ankarada Har. 
biye Galataaa
rayı 2-6 Yendi. 

Ank;~a, 10 [ Huauıl J -
HarblJ• ldmanyurdu tle Ga
lataMray takımı buıG• ıtatl · 
JUmda kartılaıtalar. 

Maçtaa •••el her iki ta· 
kım Ebedi Şefıa mane•I 
huzurunda 3 dakika bGrmot· 
le ılkGt ettiler. Halk da aya. 
I• kalkmak ıareUle BOylk 
Ôllytl taziz moraalmlae it· 
ttrak etti 

Maç 2 - 6 Harbiye ld
manyurdunun ıallblyeti ile 
neticelendi. 

Fransa da 
Dılıdiyı kıbinısi itiııd 

reyi ıld1. 
Parlı 10 [A.A.] - Fraa. 

11z mebu1an mecllıla.lekl 

mOzakereler dan ıece ıa • 

baba kartı bttmft ve kabine 
241 reye karıı 315 reJle 
ltlmad almıttır. 53 M6ıten· 
klf •ardır . 

Bu Yahudiler, htçltlr Rumen 
büroıunda ve hiçbir Rumen 
mGeueıeılade lıtlbtlam odı
lemezler. 

Biikret, 10 (A.A.) - Alma• 
ekall7etlne menıup Rumen 
tabllyetlncio 4 kiti ttlpholt 
f aall1etlerln.lea delayı Alba 
tehrlnde tewklf edllmtıttr. 
Bunlardan biri lıaorlade ne· 
ye Jaradıla anlaplmıyan bir 
ılf n: ltulumuıtur 

arathrma7a tlbl tutulmaıı 

iht ı yacı te1blt edlldı . Fakat 
bu e1nada kıt baıbrmıı, bu 
ar•alfl tamam•• kar kapla. 
mıt bulunayordu . 

Kar eridikten ıonra yani 
l 937 baharaada ıoaıı mili· 
JHta tarama itine batlanclı. 
Araslde birkaç koldan keılf 
yapılı,ordu Bu

0 

araıtırmalar 
araıaada bası demir moetra · 
larana teaad6f etlılmtı ıclı. 
Fakat bunlar ancak klçlk 
damarlar halinde ıdı . Halbu. 
ki 40 50 bin tonluk clomlr 
aerptntlıl yapan bir matlenl• 
dalla zeaıtn damarları ol
ma11 icap ediyordu. Bu ı•-
1e ile arama Ye tarama ele· 
yam edildikten ıeara baıh· 
ka zenıln demir kaJDalı 

leıblt edıldl Ye b• dala 
«Demırdai• ~dı werıldi . 

fenol çalıımalar kıaa za • 

manda Demlrdalın De kadar 
zenıln bir demir yatalı ol · 
tluiunu meJclana çıkarmlf 
tar. Bu mıntakalarda Jeni 
arathrmalara tleTam edlllr 
kon bir taraftan tla lttbank 
demir ııletme tetkllltaaı ku· 
ruyordu. 

Nıha,et lıletme tetklllb 
teklmül etmtı we ı 931 de 
lıtıbıale baılamıt bulunmak· 
tadar. Macloaln lıtlla1&l ye · 

k6au her sin daha ziyade 
artmakta, bir taraftan da 

arama çalıımalarına da•am 
edilerek bu ıeryet kaynalı · 

nan mQhlm •lktarı teıblt 

edılmektecllr. 

Demlrdaiındakl maden. 
vaaati olarak yüzde IS elen 

yukarı demir cewhertnt ihti 
va etmektedır Aynı zaman . 

da bu ce•her kayaafıada 

dOayada pek ender memle · 

ketlere naılp olan, keJfl,et 

zenıtnllfl •• kemlJet .. ollu

iu ıibl ıkı milhlm laaau bir 
ıelnıitUr . Danlktekl demir 
cevheri, yapıcı Ye yaratacı 

TGrklyenlo buıGnk8 ihtiyaç · 

larını tatmin etlikten batk• 

lıtıkbalde de birçok nullle · 
rln ıhtı,açlarıoı karıılıracak 
kadar zenıln •• ylkaelk ika· 
htehdır . 

Bu zenıln kaynak, her 
hanıl hır iyi teHd6f netice· 
ılnde ltulunmuı detılcllr, ltu 
lca1natı meydana 'çıkara• 
teknık, teıkllit Ye . bılıldlr 
lıt bu mazhariyet tle ancak 
Cumhurı,et yıllarına na1tp 
olablllrdl. 
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«Ya Fransa da Italyan 
Topraklarını isterse .. » 

<<Böyle olacak olursa Fransa da Aosta 
vadisini istiyebilir. Çünkü buradaki aha
linin konuştuğu bal gibi Fransızcadır.» 

- SEHİR HABERLERi ı • 
İtalyanın, Fraosadan Kor de ayna meıele hakkında 

ılka, Tunus ve Nts gibi yer· ıunlara yazıyor: 

lerl istemeat ve bu makaat· Evvelce İtal,an dtploma· 
la oümaytıler yapılauuı Fr ıiıl Avrupadakl bütün dlp-
aosa efklrıumumtyeılot ıtd lomHllerln en mah1rl, ileri· 
detlt bir heyecana düıür · sini en hl gör@nl idi. 
müıtür Parlste çıkan Jurnal Bugün ııaltbl\ uzun uzun 
gazetesinde M. K.lemıo V o- hesaplar yapacafına ılnlr 

tel ııddetll hır kalemle fUD· buhranları tle hareketi ter: 
ları yazıyor: clh ediyor 

ltalyanlar demlyellm, ba. M. Franıua Ponıe (fran.a. 
zı İtalyanlar Tunuıu lstf ıun yeni Roma ıeffri ) R >· 

yorlar Şilpbealz Habeılstan maya daha gider ıııtmtoz Fr· 
l'ibl, burasının da bir LiUn ansa aleyhinde bir infılik 
memlekett olduiunu iddia oldu. 
edecekler. 

Koraikayı istiyorlar. E ... 
sen Napolyoou kendtlerlne 
mal etmlf bulunuyorlar. Bu 
ıün Napolyonuo büıtü Dan· 
te, Verdi, Mtkelancdo, Pa
panlnl, Sezar. Karuıo gibi 
halyan büyükleri ile yan· 
yana duruyor. Yakında her 
halde ıeYlmll komik Fratel· 
lant karddeılerln de resimle· 
rlol onların yanında l'Öre· 
cejlz. 

Napolyon sağ olıaydı btl 
mem ne derdi. Belkt ıunla
rı söylerdi: • 

Bunun için (( kendlllilnden 
olan» bir infilak dıyorlH . 

inanmak p~k kolay değil. 
Çünkü o kadar 11kı lnzlbat· 
il bir memlekette kendili
ğinden olan nümayl~lere 

müsaade edtlm~z. 
Fakat. farzedeltm ki, 6y. 

le. Yıne kabul edelim ki 
ltalyan mllleltnln Koulka ve 
Tunuı üzerinde hakkı var. 
Ôyle bıle ol1a, hükumetin 
vazlfeıl mtlletln aabıraıılak. 

larına dizgin vurmek ve ne· 
zaret odalarında, ıükuoetle, 

dünya vaziyetini g6zdea ıe 
ı çlrmekttr. 

- halya benim kendlel · 
ne ald oldujumu mu ıddıa 

ediyor. Fal.at, hatırımda 

kaldığına göre galtba ben 
İtalyanın deitl, ltalya be· ' 
nim dl 

Ya biz de hal yadın top-
raklarımızı gerJ lltemlye 
kalkacak oluuak? 

Halbuki hülcfımetln emri 
ıle hareket eden ltalyan 
matbuatı nümaytıte bulu · 
oanlarıo tarafını tuttu. O 
halde İtalyanın maksadı ne? 

İtalyanın makıadı ıu: Son 
derece müıkül olan blr va 
ziyetten kurtulmak lıtlyor. 

C. H. P. Kaza Kongre
Oün Toplandı. • 

Si 
---- ------

Partinin nahiye teşkilitmdan gelen mümessillerle top- · 
lanan kongrede Parti isleri etraf mdı görüşüldü. 

C. H. Partisi kaza koo· 
ıreıl dün ıaat 15 de Parti 
merkezindeki ealonda top. 
lanmııhr. 

Kongreyi V alt Ye Parti 
Başkanımız Etem Aykut 
bir söyleYle a~mııtır. Etem 
Aykut söylevinde kaza kon
rreılnln tOızük mucibince 
iki ıenede bir açıldığını, iki 
yıl eYYel de yine burada top· 
lanuak kararlar itti
haz edıldtğlnl ve üyelerin 
bazı dtleklerde bulunduiunu 
ıöyliyerek dedi ki: 

- Bu dileklerden bir k11-
mı tamamen, bir k11mı da 
k11men, yapılamıyaolar da 
maddi Ye zaman imki.n11z 
lığı ile yapılamamtf bulunu· 
yor.» 

Baıkao bllihere Partiyi 
yar•laa Ebedi Şef Ata tür · 
ktin yakın ıünlerdekt ölü-
mü ile memleketin her 
yerinde uyandırdığı de • 

idare heyeti llyönlıturul baı• 

kanlıiı ile Ylliyetln. beledi · 
ye reiıllfloln müzaheretlerl· 
ne teıekkib ediliyordu. 

Nahlyelerden gelen dilek · 
lerle, ıeçen yılın heıaplaranı 
tedklk etmek üzere birer 
dilek ve hesap komlıyonları 
tefrik edildi . 

Bu 11rada lvrtodi Ye Şam· 
lı delegeleri Yerdikleri lttr 
takrirle Relıtcumhura, Mil · 
let Meclisi Rtyasetlne, Daht. 
ltye Vekaleti tle Parti 
Genel Sekreterllilne, Baı Ye· 
kilete, Mıllı Müdafaa Veki · 
leline birer telıraf çekilmek 
suretile konıre tazmlnabnın 
bıldırtlmeıtnl tıt11orlardı . 

Bu takrir ittifakla kabul 
edildi. 

İkinci celse: 
Dilek •e hesap komlı · 

yonlarının tedkUderlnl ya. 
pabllmest için celHye bir 
müddet ara verildi. 

lldncl celsede dilek en · 
cümenlntn verdl~t rapor 
ekundu . 

Bunda nahiye dilekleri• 
nln tedkık ten ıeçlrlldtil 
btldlriliyordu . 

Pazarlı'•ız 
Satış Usulu 

Ekonomi Bakaahiı, Aa
kara, lzmlr Ye lıtanbulda 
tatbik edilmekte olan pa· 
zarlak11z satıı kanunundan 
lyt ve maıbet neticeler al-

mııtır. Bakanlık, pazarlıkıız 

satııın diler bazı Ytllyet-

. lere de teımılı etrafında ted· 
kiklere baılamııtır. Bu 
tedklklerden alıoaeak neti· 
celere ıöre llzumlu karar· 

name projesi hazırlanacak· 

tar. 

K'iipelerde 
Kaçakçılık. 

Klpeler nahtyeıl mınta· 

kasında dün dört kaçalıtçı 

yakalanmıı Ye 107 kile tü · 

tin muıadere edllmlıttr . 

Kaçakçılık yapanlar Ka
pelerln Babçedere lröylndea 
Hatice adında 40 yaıtarın
da bir kadıala aynı k6yden 
Haean, aalatyenfn Ku,ualaa 
köyQaden Met.met ye Akif · 
tar. 

Orı~öyindı kıçıkcılık. 
O•aköyden Şabaa ollu 

H&ıeJlo adında biri ıecele

yln bir ata yüklii 40 ktlo 
lcadar kaçak tGtGnO lca~mr· 
ken jaadarmalar tarafından 
yakalanmıı atlhyeye teallm 
edtlaıfttlr . Ôyle olacak oluna evYell 

Aosta Yadlstnl lıterlz Bura· 
dakl ahalinin konuıtuiu bal 
atbt Franaızcadır. 

Dalma tekrar etmlştzdlr 
kı, komıularımızın menfaati 
bizimle beraber, tabiatın 

icap ettlre!lığı bir anlaıma 
yapmaktadır. Son seneler 
zarfmd.ı lıledijlmlz hatalan 
bilmiyor deilllz. Fakat bu 
hataların onların kabahatini 
karııladıiını kabul edelim. 

rln elemin bili devam eden 
ıuateın aıünlerl yaıattıfına 
iıaret etmtı ve bu elemin 
ancalc: «Onun izinde ve onun 
yolunda aldllmekle Ve ODUB 

eserini idame etmekle teıelll 
bulunabileceflnl» ıöylemlf, 
Vf! nihayet Ebedi Şefin 

yerine mlUeUo ıeçtlfl onun 
en bOyük halefinin ardında 
yürüyen mtllettn bu caerlo 
lla •e mu haf aza ed&leceilntn 
muhakkak bulunduğunu an· 
latmıı Ye ıu sözlerle nut· 
kuna son vermlıttr: 

Bu dileklerle yeni teıekkül ----------~ 

Eıas~n yüzde yüz Lltln 
olan yer sadece Latyumdur 
ki, meuhuı 2 bin kilomet· , 
reden ibarettir. Burasının 

A.ıyaJan relen kervanlar ta. 
rafından fetbedtldtğlnl ve 
müıtemleke haline lcoouldu· 
iunu da unutmamak lazım· 
dır. 

Asarlarca, ta Sezar gelin· 
ciye' kadH, bugünkü ltalya·' 
nın bütün ılmal kıımı Ro
ma clYarıodan Alplere ka
dar Gol arazlıl idi. Burada 
oturanlara da Barbar denir 
dl ve Kapitoldekl kazlar 
onların ıeldiğtnl ıörunce 
imdat diye baiara bağıra 

kı çmıılardır. 

Bizde İtalyanlar gibi ya
pacak olunak ıöy!e dlyebl
ltrlz. 

- Gole aıd olan veya ol
muı bulunan ne varsa hl· 
zlmdlr, çilnkü Fr,an a Hlın
da b•r Gol memleketidir. 

Sonra da ıunu bağırarak 
nümaylf yapabiliriz: 

Lombardlyayı, Ptem • 
onteyl, T oıkanayı isteriz! 
Gol Golltlerlndır . 

fıte, ırk, tarih, dil veya 
dtfer ıeyler sebep 1röstertle. 
rek ileri sürülen iddiaları 

buna m6ncer olur Kendi 
kendime acaba, diyorum, 
ltalyanlar, fran11zca Latin · 
ceden ıelen bir dildir diye 
Fransayı da lıtemlye kalk. 
mıyacaklar mı? 

Mlıter Çemberliyn Muı· 

ıolinı ile 1'6rütmlye gitme 
den evYel bu noktayı batı· 

rıoda tutu ı,ı olur. 

f raa11aca latran ıaı.eleıl 

. 
İtalya Almanların kolları 

araaına atıldı Fakat bun· 
dan ettiği lllffadeyi hiç ııö 

reml)'oruz . Zira, Avusturya 
nın tlhalu İtalyanın bir zafe 
rl sayılamaz. 

Buna mukabtl halyamn 
Akdenlzde bir yer elde et· 
meğe kalkmıı olmaıı düıü 

nülebılır. 

Fakat üç aydır Yazlyet 
deilımiı huluauyor. Alman 
Hariciye Nazın Partıe gel 
dı. toglllz Baıvekllı bir iki 
hRftnya kador Romaya gl· 
decek. Vaziyeti yahıtırmak 

için büyük bir teıebbüıe ıl· 
rtıllmlı bulunuyor. 

İtalyanlar: 
- Aldatılmıt mevkide mi 

kalacafız? diye dütünüyor
lar ve ellerloe ne reçlrebi · 

«TOrldye Cumhuriyeti •e 
onun büyük reisine deYlet 
ve partf tılerlnde büyük 
muvaffakıyetl er ddlyerek 
kaza konl'reıi açılmııtır. » 

Kongredeki görüşmeler: 
Etem Aykut tüzüğilın 61 

ocl maddesine göre kongreye 
bir baıkan, bir baıkan Yekılt 
•c ıkt k&tlp seçtlmeaınin lazım 
ıeldtğınt söylemtıur. 

Bunun üzerine konıre 

rchliailne Etem Aykut, ikin· 
cf reiıliie B. N a c t 

Kodanaz, kitıphklere de 
Hacim Adaıla, Kemal ayrıl. 
mııtır 

Ruzname muc•hlnce par
ti ıılerlne dair Genel Sek · 
reterllğln gönderdfil dlr~k 

tıf mahiyetindeki emirlerle, 
k.-za idare heyetinin iki ıene 
zarfındaki meaalıini gösteren 

leceklerınl araıtırayorlar. rapor ok•nmuıtur. Burada 
Umumi kir barıı temini 

ile bır çok ıe1 elde edtle· çak. Nüfuz kazanmak kim · 
blltr. Bu suretle temin ede ıenlo karnını doyurmuı de · 
ceklerl iktisadi menfaatler f ildir. 
1ayeılade, buıün çektikleri ihtimal kı, Fon Rıbeoto· 
dahili ııüçlüklerden kurtu pun oazırları::nızla yapacağı 
lurlar. gôrüımelerde İtalyanın bu 

Fakat Kouika, Tunus? 1 birdenbire yaptığı hüc•mdan 
Hay1r, bunları ellerine geçi· ı· da bahıolunacaktır ve ytne 
remlyec~klerdlr. Bunlar öyle , ihtimal kt, iÖrüttüklerinl 
dellce ta leplerdir ki, karşı- 1 bize ıöylemiyecekler, fakat, 
aındtı kendimizi tahkir edil· ne de olıa bu bir samimi· 
mlı vazlyette görmiye tm· 
kln yok: 

E1aıen taleplerini dinli· 
1 

yecek bile oleak, ltalya yine 
bunda bir t•Y kazanamıya 1 

yet tecrübeıl olacaktır . A~ı 

rupıımn sulh yolunda Fran · 
ın Ye luetltereden bekledljl 
ııeyretlerln bir dlfer tccrG· 
t> .. ı . » 

edecek kaza heyetinin tlıi-

lenmul ve aynen oaa ti••· 
rl kararlaıtırıldı . 

Hesap komlıyonuoun tlçe 
yön kurul huaplarınıo 
düzgün olduğuna dair ra 
porlara onaylandı. 

Kooakpınar deleaelerlnln 
ormandan kuılecek odun 
nakliyatına atd bazı kolay · 
lık ıöıterUmeıl haktundakl 
dıleğl de yeni tdare heyetin• 
devro.lundu. 

Seçim: 
Müteakiben kaza idare 

heyeti seçimine ıeçlldı. Gtz
lı reyle yapılan ıeçlmde ida · 
re heyet& ıu ıektlde kurul · 
du: 

V aaıf lapartalı, Hilmi Şe 
rernetll, Necati Uiur, lımatl 
Ttrıtoğlu, Mehmet Keklık .. 

Bundan ıonra yine l'lzll 
reyle beı kltlden mürekkep 
yedek ayrıldı. 

Açık reyle •lllyet kon· 
ıresl mümeastlllitne de Neca· 
ti Uğur, Azma Sakol, Hilmi 
Şeremetlt, lımall Tırttoflu, 
Mehmet Keklik. Abdi Aia· 
beyoğlu, V Htf Jap11rtah, SG. 
at Üner, Atı Uzkan, Emin 
Emlnoflu, lımatl Safa Ka
sapoğlu tefrik edildiler. 

Kongre kapandı: 
V alt ve Parti Baıkanı 

yeni idare heyetin! tebrik 
ettikten sonra Parttltler 
arasındaki bu lyt bır-

lık ve teeanüdün arzu 
edilen yüiuekltğe erlıecefl· 

111 ıöyledı Ye Cumhuriyet 
hOkumellııe ve onun Cum · 
hurrelsı ismet lna~üoe ha· 
ıarılar dlllycrek ıözlerlne 
son verdi 

Konırıyi takip edenler: 
Ke•ır•d• Partlata •ahl1e 

RADYO 

11 - 12 - 938 Pa:ar 

- A N(lRl RADYOSU -
Müzik (ktçük orkestra) 
12 30 1 - Juanlta - en · 

termezo. (Jorj e.ıaaje) 2-
Hümoreık · ( DYrak ) 3 -
Pommrıe . polka • (Şlts) 4 -
lntenatlonale sQlt · (Çay· 
koYıkt) 5-Staadıen · (Flıer) 

I 3.00 Saat ayarı Ye haber 

ler, 13. 10 Müzik ( Türkçe 

ıarlular - Pi ), 13.40 Konuı 
ma (eY kadını saati), 13.55 
J 4 Mlztk ( karııık proiram 

Pi ), 17.30 Müzik {cazband 

Pl ), 18 00 Pllk ae~lmt Sk~ç
yazan (Ekrem Reıtt), 18.30 
Saat ayarı Ye haberler, J 8.40 

Müzik ( yayla türküleri ), 

19.10 Konuıma (çocuk 1& · 

ati), 19.25 Müzik ( aerenat· 

lar ), 19.45 Konserin takdt 
mi, 20 00 MGzlk (Rad10 or 

keıtruı ıef Hasan Ferit Al · 

nar). 1 - Sakin deniz Ye 
meıut • ıeyahat - uYertür · 

(Mende!ıoo), 2 - Bttmemlı 
ıenfooi . Slmtnör - (Şubert), 

3 -· Noneç danılan (Grleı), 
21 00 Saat ayarı Ye Arap• 
çı ıöyleY, 21.15 Mtblk (la · 
ce ıaz fHh), 2~ 15 M&ztk 
(•aryete - Pi), 22.45.23 Son 
haberler •e yarınki prof· 
ram . 

T=r 
teılrdltandaa ıelen delere 
lerden haıka •amltn olaralc 
Mektupçu, Defterdar, Ma · 
arif MGdGrü, Nafıa M6dürü, 
Vtllyet Jaadarma Kuma•· 
dını, TApu. Ziraat, Seferber · 
ilk MOtiOrlertla HalkaYt Ro· ı 
lıf tnalutalPYtlattlır . 

Tavuk Ve 
Yumurta 
İhracatımıs. 

Trakyamn ta••k •• 1 
u· 

murta ihracatı bu ••0
' 

1000 000 liraya yakl• ... ~İ 
tır . Eti Ye yumurta• 

1 1 • 
clnı taYukların artma•••• 
il ekonomiye lnıY•etll 1tlr 

deıtek teılııl etmekt~:s 
Trakyada fimdlye kaclar d· 
f ennl klmeall llt&1yon •' 
mııtır. ÔnGmtzdekt yıl bll 
rakam 200 zii ıeçecekttr· 

Ziraat Vek&lett, Trakf' 
dakl hareketi tetYlk ,,.., 
önllm6sdekl yıl bir mile.,,., 

ııt•· açacaktsr. Trakya klJ k 
rint fea•I ta ••kçuluk ,. 

Hr•ııtır. 

TrakJanın keıllmlf ta• .... 
larınıa {frlıorlflk) ıoıuk ..,. 
Ya Yalonlarıle A ...,..,, 
ıe•ld için laazırlıldare ltaf" 
lanmııw. 

Damı:abk lıtuJMlat .... .... ,. 
clalıaık olmaıı, baatahl• ,,,-
ıı tlatlyath bulua••k ,_. ... 
da alınan teclbtrl.t llo'-f' 
laıt ... aıııtar. 

Trallyada arıcılıiın ı.kJ' 
ıafına da ltüylllr ... ......,,.. 
Yerilmekle Y• iyi aett-"' 
alınmaktadır. Bu 711 c•k lil'' 
rak ııden mıntakalarcla dt · 
hı ar1lar beılenmtıtlr. Yal' ,. 
murlu Ye ffçelılı ola• f'. 
lerln ••rlmt iM çok ol•"' 
tur. Aralara her mnı•d• 
ııda Yerecek çiçek Ye •"' 
hlt haaırlaamaktadır. 

Trakyada arteslyea ıılerf' 
ele müıbet bir ıafhaya 11'~ 
•ittir. JCırklarell, Balt•.-
Ye lCUeburıızda açıla• • r· 

lezlyeolertlen iyi netlc•I•' 
e lde edilmektedir. Balta.,Jsl 
Ye Lülel.urıazda açıla• fi 
ıür •• f ıılnraa artezi1eaı.,t• 
ıayııı il zt laulm .. tar. 9'' 
baeıkı Ye Hayralaolu ar.,~· 
dakl Sinanlı k6,.0ndeld ' 

Lüleburıaacla •• MD açd•: 
3 artalyeala her ltlrl 2 
saate ortala•& 200 t•• '' 
Yermektedir. BGUiD ıalar '' 
t1ı derecelt Ye klreçıt•cltr· 

Telırırdaf, Uzuak•prl, Jttl' 
rlç Ye Çanakkale auatak•' 
larında da arteziyea açıl••· 
ıı içi• faaltyete ı•ollmft11'' 
Bu prolram birkaç ıen• dl' 
Yam edecek ve Traky••'' 
•• da YHIDlD iyi bir tar•~ 
halledtlmeılne çalııılacakU'' 

Bir yırılııı rıbıı. 
G.ökköyden Raıtt Is ası f •'; 

ma adında btrtıl aralaı•-' 
çıkan kaYıada Huriye ..-: 
da bir f&ıs1 eopa ile ........ 
daa yaraladılın41aa ,_._ 

la••Jftlf. 

lıırık cıhmnıı. 
Kalaycılar laörlacle• O'' _ _.,. 

man kısı EmıaeDln _.. 
yln eYlnden bir çtft lıatr•: 
çalındılı btl~lrlldtflacleD .. 
klkata bıılanmııbr. 

Etdın cılının QJI. . 
Şamhaın Y erit malaall••: 

den Rama&aa kısı Pesaı,.0 

e•lndeo l»a•ı kı1metll '!~ 
plıadıla tlltlla etilliilll..,..,
talklnta atrtt1tlıılft1ır. 
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ismet lnönü Ve 
Yabancı Gazeteler. 

·~ırıt ic va gerekse dıS politika~d ismet İnönünün 
hizmetlıri ~üyüktür.,, 

( « Vllklıcher Beo bachter» 
- Berltn, ıazeteılnd~n:) 

«TOrk parlimeotoıuouo 
devlet relılajine 11çtt ğl lı. 
'bet ln6oü, ıelefl • e ark;· 
daıı Atatürk ıtbl bütün ha· 
'-tanı milletinin h izmetine 
'•kfetmlt olan bir zattır. 

E••elce lımet Paıa na· 

i''I• meıhur olao fım•t 
ll~Di 18R4 de lzmtrde dol 
'-'uı, .. kerllie lntlaep etm lı 
le daha 22 yatında iken 
•rlr&nıbarp yOzba1111 olmuı 
tur. ~Oıarüalleyh • 908 de Jöıa 
lGrk lnktllbına lttlrak et 
ltttı •• bundan ıonra Tür
lcıyenln yaphiı bütün harp· 
lerde y6kıek mevkiierde •a· 
life ıörmüıtür. Çanakkale 
harbinde mOıarüntle vh karar 
tllu umumide harekih bar· 
bt1e tubeılnl idare ediyor 
ciu. 1915 de KafkHyada 
Ordu Erklnıharp Reııt ve 
1917 de Ftlııtlnde 6çftnc4 
ltolord• Kumandanı idi. 

Cthan laarbfnden ıonra 
~••doluda Atatürk taHfın· 
claıı baılaaao milli knam 
ltarekettne tluhak ederek 
Aıılcarada Büvük Mtllet Mec· 
ltıt tarafından milli ordu er· 
lı&ıubarblye relıllilne aeçtl-

'-'lıtır. Bu aıfatla mütarünıleyhl 
\' Unanlılara karıa ıtrtıilen 
'f•r •• muzafferfyetll harp 
t• çok yüluek ve kıymetli 
"'ıtrıetler rörmiıtftr. 

P.!üıarünileybtn aile ilmi 
0lan İn6o0 , lıı:end lıtnln Yu 
'-•alılar üzerine loöoü te · 
latlerlnde thzar etUil zafe· 
tı._ h&tıraaı olarak lzaf e 
tdllmtıllr . 

TGrk Orduıu lzmlre gir· 
dlltten ıonra loönü Mudanya 
~Gıakerelerlnde memleketi - ı 
ili temıtl etmlf ve ıonra da 
lotan ıulh mtlzakerelerlne 
• 1derek orada 1923 de ıulh 
"'"•bedeılnl imza eylemlı 
tir· Bu muahede tle Türkiye 
1•tıldlhnı temin etm lı bulu· 
lltıJor . Ceneral lımet loöoü 
1924 de b6kumet reial ol · 
~uı, bır aralık kısa bir 

1
•- bir müddet için bu 

~hktden ayrılm11 1 fakat 
925 de tekrar hOkümet re· 

~ıt oluak 1937 ye kadar 
•ııla11z Baıvektlhkte kal
'-'•ıtır. 

~Gıuüntleyhln r lyaaetl al · 
ttQdakı bükümello takip et · 

~~I 101 iç •• dıı politikada 
lirktyenln yazlyetlnl kuv

~'llendırmltUr. 

1 
Dıı politikada Balkan mem

elc•tlerlyle olan ıılıı müna· 
'ttler 1934 de Balkan Pak

:• lle te1ld olunmuı, dlier 

1
'raftan Aıya k11mında lran, 
'•le, Efıanlıtan araaıoda 
~lcdedılen doıtluk paktına 
Grlcıye dahi ıtrerek mevki · 

ili tahlctm eylemlıtır. 
IVloratreux konferaD 

' 11ld T it a ürklyel936Ba Çanak . 
~le Boiazlar hlldmlyetinl 

~I de etmtıtlr. İç politikada 
<ı .. 

) 
0rıGnGo hizmetleri aynı 

.. ~çhlle büyüktür. Beı yıllık 
tı:rıla glrltlleo iktiaat poll · 

ıı ı''' onun eıerldir •e bu 
~ 1t1ka TürklyeJI harice 
, Ilı kalkmaktan bir dere· 
'h kıdar kurtarın ıer•ltl 

yaratmııtır. lnönü, modern. 
ve faal bir idare cihazını 
1eniden teala etmlt ve iç 
polttikanın bütün uhaların 

da 19 :9 da bat l 11mıı olan 
kültürel, ıfyas ıt l ve ekono 
mtk Kemalı ıt ınkili.bının 
götürülmes•ne çıı lıımııtır » 

"!• 
Eski Habeş 
imparatorunun 
Kaybettiği 
Dava. 

Loodra, 9 (A..A ]- Tafari· 
nln (eılct Habf!t imparatoru) 
kablo ve telılz llmted kum· 
panyuı aleyhin~ açtıiı dava 
13 üncü defa olarak Lon· 
drada lıtınaf m&bkemeıinde 
aörülmüıtür. 

fıttnaf mahkemeıi ftalyao 
tmparator luiunun İogıltere 
hGkumell tarafından huku· 
kan tanınma11 dolayiılle 
Habeı devleti emlakine bu· 
ıün İtalyan Kralı ve Habe· 
ıtıtan lmparato· 
runun sahip bulundu · 
guna karar •ermiı ve bu 
IUbarla J·ukarda lıml geçen 
ıtrlretlo Habeılıtan hükiime· 
tine borçlu olup Tafart ta · 
rafından talep edtlmektf'! ol 
a D 10613 İngiliz ltrattnıo 
J9J5 ıeneıt 1 ılkkinunun· 
dan itibaren İtalyan kralı ve 
Habeıtıtao imparatoruna alt 
olduğunu bildlrmlıtlr. 

Bundan baıka istinaf mah· 
kemeıl Tafarlye imparator 
ünvanının tatbik edılemlye· 
celine karar vermlıtlr. 

Telsizle Aşk 
Ve Evlenme 

Kuzey Amerlkada birbir · 
lertndea on bl11 kilometre 
uzakta oturan ilıt genç tel 
sizle konutarak anlaıtılar ve 
evlendiler. 

Damad Kuzey kutbunda 
tam kutup noktaıından 1 70 
metre mesafede büyük bir 
iltasyonun 9efldir. Bu gencin 
aördüiü kadınlar çekik gözlil, 
aarı yüzlü Eıklmo kızlarıdır . 

Adam bir türlü Eıklmo 

kızlarına kaynaıamadı bütün 
zevki eğleoceal 10.000 met 
re uzakta bulunan latuyo. 
nuo 'Derkezindekl telılz ıant 
ralı memuru kızla Ltonuı · 
maktı. 
Konuımak diyoruz amma 

bu pek konuımakta ıayıl
maz Adam merkeze heraü•, 
ne kadar kürk toplandığını 
b&lmlyordu. 

Her ıün devam eden bu 
muhabereler iki gencin bir · 
birlerine göoüllertoı açmağa 
veı ı le oldu Birbirlerine fo · 
toğraflarını gönderdiler, bir 
bırlerfnlo rcılmlerlne iıık 
oldular. 

Btrg&ın ıenç; telılzle ıordu 
- Bana varır mı110? 
Kız cevap Vt"rdı: 
- Varmm. 
- O halde kutup ha Ya· 

ltılnde Bafflu körfezindeki 
hükumet konafında buluıa · 
hm . 

Genç kız k ızakla t 000 
kilometre yol alıp randevu 
ya geldi ve 600 kilometre 
uzaktan gelen nlıanlıılle bu· 
luılu . 

fttklhlatl kıyıldı . 

TGR~DILI 

Faşizm, lngiltere Ve Al. 
manyanın Çarpışması .. 
«Avusturya ve SiJ.det toprak
larını işgalden sonra savletini 

arttırmıştır.» 
So•yet gazetelerinde iç 

propaianda bakımından ıa· 
yanı ehemmiyet bir mevzu 
ıeoıı yer almaktadır. Bu 
menu bu ay içinde fırka 

merkez komlteal taraf ıadan 
neırolunaa «Muhtaaar parti 
tarihi» fılmlt eıerln tnUıarı

dır. Bu eter hakkında fırka 
merkez komitesinin geçen 
hafta gazetelerde tam 8 aü 
tunluk yer ı11al eden blr 
kararname neıretmeıl ve 
bunda, yeni fırka tarfhl •e· 
ılleılyle fırka propajandaaı· 

nın cereyan tarzı •e eıaıları 
hakkında genı ı kararlar al· 
maaı, bu Here iç propai•n 
da balnm ından •eldleo ehem 
miyetln manlıını tebarliz 
ettirmektedir. Şimdi So•yd· 
ler birliğ i nin her taraf anda 
bu eaer etrafında münaka
ıalar · yapılmakta •e ayrı 
içtimalar tertip oluamakta. 
dır. 

Fırka merkez komtteıl 

kararına röre eserin tik ta · 
bı 1000.000 Ozerloden Y•· 

pı:mııtır. 

Yeni «Muhtaaar fırka ta· 
rlht» fuka merkez komlteal 
kararnamealne röre, ıon za. 
maolarda, « Markalzm ile 
Lenfolzm» araıında tahuıül 
ettirilen ayrılığı •e bu tkl 
ıfıtemln ayrı birer nazariye 
veya hareket sistemi halinde 
tahmini bertaraf ederek, 
bunların bir •e aynı hareket 
teıkll ettlit eaaıını yerl~ıtlr· 
mek ve partinin bütün tart 
hini ve mücadelelerini bu 
eıaaa fıtlnad etttlrmektedfr. 
Bu suretle de fırkaya par· 
tinin nazari eıaalarını ve 
faallyetlerlnl mutaleada tek 
rehber veril mit olmaktadır . 

Badema bu eaerln kaydetti· 
ğl eıaalar hartclnde hiçbir 
tefalr yapılamıyacaktır Bu 
kitapta Markalzm Lenlolzlm 
tek bir telakki halinde alındık· 
tan bcıka, bu telakkinin te 
klmüllerl ve lnklıafları ••· 
kalar üzerinde mütalea •e 
tedkikt «ite daha uygun» 
görülnek o ıuretla hareket 
edllmlt ve nazari vülıariz · 

u yonlardan ayrılmak e111ı 

görülmOttür. Ba1ha11a «ıah

ılyetlerıo tarihte rolleri hak
kında ıon zamanlarda 
Marlıı:ılzmln eıa1larma aylu~ 

rı bır teli kirinin meydan 
aldıiı teablt olunarak yeni 
eıer bu telakkiyi tatftye 
edecek tekilde meydana ge· 
tlrilmlıtir . 

Bundan batkı «harp ve 
harplerin mahiyeti» hak
kıodaln vülıarlzaayonlar ıon 

zamanda bir nevi paatflzm 
propa jandaaıoa müncer ol· 
duiundao timdi harpler 
«hakla• •• «hakaız» harp· 
ler olarak ele alınmıt •e 
klt•p ooa ıöre esaılar ver 
mııur. 

Bundan baıka tarıhi hi. 
dlıelerl zamanının ıartları · 

na ıöre mutelea etmemek 
ve bu suretle de•let ha · 
yatıada zamarııın talihi ıart
larına göre hiçbir zikzak 
•eya rücat kahul etmemek 
ıekhnd~ mlteaHıp •• or· 

todolu z ihniyet, keza bu 
yeni kitapla tlddetle cerh 
edllmtıttr. 

Bu ıuretle «lcapttaltı»mu
haıara altında So•yet bü 
kiımetı cihazının ıon :aa· 
manlarda iyi tehir edılmf · 
yen rolü ve vaziyeti bu· 
kitapla keza ta vzlh edtlmtı 
Ur. 

Huliıa bu ıuretle fırka 
kadroıunun nazari ıeraldljl 
bertaraf edtlerek bu kad 
roya HJlm •e mütecaolı 

nazıri eaaılar verilmek lı · 
tenmfıtir. 

Yeni « Muhtaur Fırka ta 
rlhlnln» neırt etrafındaki 
fJrka kararıyle, halen Fır
kanın iç propagaod•kl oo"· 
aanları ayrıca tahıl oluna
rek bunlara kartı alınacak 
yeni propafanda tedblrl~ri 

de zlluedtl m ektedir. 
Sovyet ıa 

zetelerl iç politııa bakı · 
mıadan baıka ıayanı 
ehemmiyet bir fCJ yoktur . 
Dıt baberler ara1toda Ata· 
Uirkün cenaze töreninde bu· 
lunmak Ozere Ankaraya 
ıelen So•yet ımurahhaa he 
yetinin Aokaradad a•d~tl 

hakkında t~lgraf yazıaı •ar · 
d1r. Sovyet heyetinin Reııt· 
cumhurumuz tarafından ka · 

bulu hakkında keza telıraf 
haberi me•cuttur 

Oıı politika nepJyatı ara · 
11nda cıloıtlız Fren11z müza 
kereleri» hakkındaki haber 
ler ilk sayfalarda geoıı yer 
tutm•ktadır Bu haberlerde 
Parlıt ziyaret eden logl 
llz nazırlarının Parlıe halk 
tarafından ı a y e t f e D a 
karıılandığı ve bu arada 
halkın Münlh anlafmalarına 

takbth eden tezahürlerde 
bulunduklara bildirilmekte 
dır . 

lngillz Fransız ıörüımele · 
ri hakkında haberler keza 
ilk sayfaları lteal etmekte. 
dır . Aynı maka1e ve mutalea 
yoktur. 

ccPravda» da Romanya 
kralının aon ziyareti hak· 
kında ezcümle ıunları yaz· 
maktadır: 

~<Son Müoıh aola1ma11, 
faılzm için ,yeni elupanılyon 

1ahalarına yol •ermek ıuba 
rlyle liüçük devletlerde tid 
detlt heyecan uyandırmak 
tadn Bunlar Avuaturya ve 
Çekoılovakya mlaallnde ken· 
dt muhtemel aktbetlerlnl 
aörmektedlrler. Bu endtıe 
Romanya kralı nı uzun bir 
yolculuğa mecbur etmlıtlr. 

Yugoılav rejanıoın Londra 
ıeyahatı da yine b6yle bir 
endlte ile tuh edıleblllr. 

Çünkü A vuaturya ve Siidet 
topraklarının tıralinden son· 
ra Almanya cenubu ıarkiye 

olaa eavletinl arthrmııtır. 

Bu mutlaka f atlzm ile loıtİ 
tere •e Almanya aruıada 

bir çarpııma HhHı olacak 
gibl ıörünüyor. Halbuki bu 
mıntaka f atlzm için yalnız 

zenrln bir ham madde ve 
erzak anbarı dtitl , ayaı za· 
maada Yakın Şarka •• da· 
ha ileride akmalı f~ln liu• · 

Hisanlanma 
Tayarecl Teimeo B. lımet 

Evin ı le, Zıya Ölçer kızı 
Hayan Behiye Ô !çerln 
n~ı!lolonma töreni bu ayın 

8 ocı per,ernbe gürıü akıa 
mı Ziya Ôlç~rin evinde her 
iki tarafın tabıdıkları •e 
yakınları aruıoda icra edil· 
mtıttr . 

Tebrtlı ederiz . 
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•etli bir atratajt"j tk tıtlnad · 
gi.htır . Bu itibarla buralarda 
f aılzm , Roma Beri in mıh 
verinin tabli mütteftklertnt 
arıyor Netektın Alman tktl · 
sad nazırı _Funkun ıon aeya· 
halının tik neUcelerint Yu· 
goılavya ile bir ticaret ve 
TGrktye ile de bir kredi 
aol•tmHı olmuttur. loıtlfz 
•e F ran11z ıermayeılnln yo 
lunu kapAtmak için yapılan 
bu hareketlere Ahnanyanıo 
ıon zamanlarda Romanya· 
ya. Rom~n tabii menbalarını 
müıter~ken tıletmek yolun
dalu mualrrooe teklifi muo· 
zem olmaktadır. Zaten Al 
mao Hnayll Bükreıte ıoo 

zamanlarda mühim ımUyaz 
larle ku•vet!I btr mevki al · 
mıftır . 

Buna karıı loailtere ve 
franaaoın yapacafı nedir? 

lnılllz •e Franıız opozia 
1on matbuatı luıtlıo ıoo zl 
zaretinln netıcelerlnden açık · 

ca ademi mumounfyet beyan 
etmektedirler. Vakıa lnıll · 
tere Romanya 25 milyon 
aterllnllk bir ikrazı kabul 
etm lı ve lnıthz aanayU Ro· 
manya petrol\loü lıletmede 

faal bir ltttra.k teıebbGıüoe 
glrltmlılerdtr . Fakat bazı lo-

glltz mehafillne nazaran bu 
yardım, lngllterenlo Alman 
bul iılünü durdurmak lç!n ne 
derece1e kadar muktedir 
olacaiı hakkında bir fıkır 
verecek mahiyette dejildtr 

Fılvakl mubafazalclr lngl 
lız matbuatı, Romanya kra 
haın , m emleketlotn faally~t
Jerlnl Almanya •• loılltere 
ile 1renl1letmek fikrinde ol· 
dujunu kaydetmekte ve fa 
kat bu fiklrın Çemberllylnin 
poltllk hareketlerinde kift 
müzaheret bulmadılını yaz · 
roaktadırlar . 

Bu mıı tbuatıo fikrine 1rö· 
re Çemberliyo Almanyaya 
Orta Avrupa •e Balkanlara 
hulul tçın imkan vermek la 
temeldedir . 

Münib an laıma11 Gıtünde 
hayal!ere dalan Franaanıo 
da f ıkrt budur. Ne tekim 
Fraoaa Hariciye Nazırı Boo
aeoln, Romanya kralına Ber
lioe roünaıat tanlyeılnde 
bulunduia haber verilmek 
tedır . 

Huliıa, Şarki Avrupa Ye 

IAYIAı S 

Deniz Suyun
dan Altın 
Yapılıyor. 
Parlı . T elılz Mark o· 

olnln kar111 Markiz Marko 
ol, kanıer kooferanıma tıtt 
uk etmek üzere Parlae rel · 
mfıttr. Markiz, bulunduiu 

bir b~yanatta, Markoolnfn 
ölümünden •••elkt ıünler · 

de, dt"Dlz ıuyundaa altın çı -
kuma" için tecrübelerde 
bulundujuou •• munffak 
neticeler aldıiıoı söylemlı

Ur. 

Yine Markizin ıöyledtll· 

ne göre, Markonlnln ölür · 
ken son ıözlerl tu· olmuıtur. 

«~ilnat önümde, biltün 
ıırlarımı elde edebllecejlm 

b•r vaziyette bulunuvor. Fa

kat, ne yazık ld ben bir 
fanl tnıamm!,. 

Parla kanı~r konırulne 

iıttrak için ıelen Marktı 

Markooi 1razetecllerlo vaki 
suallerine cevaben kocal\DID 
ıon ıünlerinde araıtırmala

rında eaH g&yeılnln öl6m 

fUBI vücude ıeUrmek oldu 
ğu hakkındaki ha vadlıle-

r ln katlyen doiru o1madıiı
nı hayatı çok '"vdljtnt •e 
bir denizciden veya ç6ller 
ö tealnde bulunan lıır aıker
deo aldıfı teıekkOr mektup· 

ları kadar hiç bir ıeylo ken· 
diılne o kadar ae•loç •er · 
medı flnf aöylemtıtlr. Sonra 
bu araıhrmalarıo heddlnln 
bi lhuıa kısa da lıalardan 

maıun bırakmak oldufu ve 
buou da çok ıevdlil mem · 

leketl ltalya için yaptıfını 
fakat beıerlyetln ve onun 
terakklılnlo mah•ıoa biç btr 
saman çalıımadıitnı tll•e 
etmektedir. 

Kont Bezzt Ska1ının kızı 
olan Markonlolo karıaı, Ele · 
tta lımlndeki esrarla dolu 

beyaz yatta kocHıoın en 
eıaala refiki meaaiıl ol mat · 
tur 

Yine kar111nıo anlattıkla

rına göre, Markonl dünyaya 
yeni bir ketlf •e ihtira be · 

diye edeceil zaman yalnız 
bulunmak lıterdl. Ve dalma 

uzaklara vaptıiı bir aeya
hattan yeot bir keılf ortaya 
çıkarırdı . Bu ilim Cebir 
meıelelerlodeo, formüllerden 
harice çıkarılınca oe yapa· 
caiını ıaıırao bir kolloj ta · 
tebeıt gibi olurdu. Bir iki 
nezaket keltmelerlnd~n baı· 

ka bir ıey ıöyle01ez ve ıor · 

mazdı. 

Madam Markonlnln dedik· 
lerlne ıöre ıon zamanlarda 
çok mühim bir proje Gze· 
rinde çalıııyordu Bu da aaır · 

cıların ıe1rlode bütlio arayı· 
larının uiraıttkları kan ter 
döktükleri altın imali meae · 
leatdır Kum deniz suyun· 
dan aiho çıkarmo k üzere 
ofdufuou •e fak at ölümii· 
nün buna mani olduiunu da 
illve ettliloi unutmamıthr. 

Balkanlarda gentı bir im · 
perlyallzm hareketinin yeni 
bir ukdeıl teıeklınl etmek · 
tedır . 

Şehir Kıılôbü 
Başkanlığından 

flllpa marka az kuUanılmıı btr radyo tle hoparlörü •• 
bir pikap eh•en flatla 1atılıktır. Görmek ve almak lı · 

eneolz Hüıeyln Şahlan Ucarethanealne mGracaat edeb tllr· 
ılnlz . -4 - 1- 314 
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Kıymeti olmı
yan heykele ve

rilen kıymet. 
Fraoaada gon derece gari p 

bir hi.dfıe olmuı . dör t aeoe 
e vvel yapılaın bir Venüı hey· 
keli tarlhi l bfdf'J ler meya 
nına ıdha l edlldtit reımi ga · 
zeteler ile ılln edilmııttr. 

Bakın bidlıe aaaıl olmuı 

tur: 

Ceçea ıene nlıan ayında, 
BrJze adında bir Franıız kö 
ylnde, çiftçinin blrlıl çift 
ıürüyormuı. Btr aralık, ıa -
panının demirine bir laf ta · 
lulmıt · Bır de ne ıörıünler 
ıfyab toprağın altında be 
yaz mermerden ıüzel bir 
ıenç luz heykeli uzanmıı 

yabyor .. 

Çiftçi ile oflu, heykeli 
kemali itina ile yerden çı· 

k armıılar. Çok ıeçmeden 

k6yde .,. kasabada beylıre · 

hn Venüıe ald ıon derece 
bOyük bir ıaDat eseri oldu
iu yayılmıf. Her taraftan 
ıellp heykeli temaıa etml 
ye baılamıılar. Bılha11a 

laeykeltn arseolojlk deierl 

dillerde deıtan olmuı. Hele 
pazar ıünlerl, Brlze çlf tllil 

ne cl.,ar tehirlerden o ka· 
dar meraklı ıellyormuı ki 
hattl aıaylıln bozul111aeı 

endlıealyle kasabadan kOme 

kDme jandarma kuvvetleri 
celbedllmek mecburiyeti 
hasıl olmuı . Herkee ıü:ıel 
heykeli görmek için teha 
CÜ m lfÖlterlyormUf · 

Çlftltiln ~a .. 1 sahibi, balkın, 
meraklıların ıöeter.ilğl raibete 

bakarak, lıUfade etmeyi dG· 
ıtinmüı. adam batına 2 3 
frank almağa baı,amıı Az 
zaman içinde mdthlı bir pa
ra yapmıı. •elhaall clvu 
ıehlrlerde heykelin methlni 
ıııtmedlk ve ıeltp ıörmedlk 
merakla kalmamıı . Hattl, 
« ıehlrlerl aüzelleıttrme yük 
ıek komisyonu» umumi kl· 
tlbl daht ıelmfı, heykeli uzun 
uzadıya tetkik ve temaıa .,e 
nihayet Brlze Venüıünü ta 
rlhi abideler arasına almıya 
kadar Yermft. 

Bundan baıka vilayet 
umuml mecllıl, derhal köy · 

lülere 500 frank vererek 

heykelin çıktılı yerleri kaz· 
darmıı, fakat VenOı heyke· 
linin bazı noksan Ye kopuk 
yerleri buluoamamıı . 

Kıt ıeltnce , tablatlyle hey · 
kelin ziyaretçileri de azal· 

mıı. Fakat bir g\in kulaktan 

kulaja ıöyle llf dolaımıya 

beılamıı: Bulunan Venüı 

heykeli yeni yapılmıı Çıft
lık aabtbı para kazanmak 

için mabıuı böyle kurnazhk 
dGıünmüı. Hattl heykeli ya 

pe.n Kremoneee lmft 

Kremoncıe denen zat ya· 

kın bir lcalftbada oturuyor 
muı. Derhal onu bulup ıor· 
muılar: 

- Yahu fU çiftlikteki Ve 

n6ı heykelini sen mi yap · 
tın? 

- Evet. 
- Pek iy i ıen böyle ıey 

· yapabilir mlıln? 
Kremoaeıe alaylı alaylı 

ıülümeemiı: 

- Eh! dem ıı, ö,le ıev ler· 

le blru: ufraıtam Sentett -
yen güzel unatlar mekteb i 
ain eıkl bir talebesiyim. 

ı ı llltlNCIUNVI' ı• 

Oenizbank acantelerinin. slfat ve s lihiyatlerile t msil tamba ıaat 11 de mahkeme •"l'l'l'l:l'l'l'l'f. 'l'l'l'l'l'l'f.'l:l.'f.'f.'f.f.•~ 
kaleminde: ~ ~ 

~a ~lanm mü~eyyin hıyannamedu. ı - lıbu ıayrımenk_uıun ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası~ 
artırma ıartnameet 10. 12 938 ._ K .1 1- Joonoo,ooo ~- k L. ~ 

Ma dde 1 - İıbu beyan· j 
namtt ticaret ~u,nuounun bt· 
rlncl kitabıoın ıeklz(nci f aı 
lının 89 ncu maddeıt mu 
el hince tescil ve tlin olu · 
our. 

Madde 2 - Denızbaok 

gemllerin ln uğr dıkları lıke
lelerde müstahdem muvaz· 
uf Yeya aidatı. acenteler 
bankanın btlba11a •apur it · 
letmeılne afd muamellttnda 
(tGccar memuru] 11fatını ha· 
izdir. 

Madde 3 - Acantalarıo 

(tüccar memuru] ııf tile ha. 
ız oldukları ıalihlyet ıun · 
laıdır: 

A) Her acente yalınız ta· 
yln edilmtt olduiu iskeleler· 
deki vapur tıletmeıln• mü 
tealllk muamelat için ancak 
taerih edilen ıaliblyeti haiz 
.,e temıtl hakkı tamameb 
mahduttur. 

B) Acenteler memuru ol 
du\:ları lıkelelerden bilet 
alacak yolculara bedeli 
peılo o larak bilet •erirler . 
Gemilere tahmil olunacak 
y6k veya hayvanlar için 
umamt matbu ıartları havi 
konuımentoJarı imzaya Ye 
lüzumu halinde malın mua · 
yeneıl ve kendi lıkelelerlne 

ihraç olunan etyanın eahlp · 
lerlne teıHml huıuıunda_ de· 
nlz ticaret kanunu muci
bince kaptana tevecc6b eden 
muamelat. tfaya ıa l ihlyet

tardırlar. Yolcu yük için 
hük6metce muıaddak tari
feler hilafında na yul talep ve 
tayin edemezler. Acenteler 
mesullyetlerl altında çalııan 

memurlara r yalınız konuı . 
mento ve yolcu biletlerini 
imza tçln ea'abl1etvereblllrler .

1 Ben Par•• ıehrlnln modelaj 
kureunda da bulundum. 
Bundan baıka bendeniz, 
meıbur heykeltraıların ya
nanda 11zun müddet çalıı· 
hm da, heykeli ben yaptım 
fakat ne yazık kı «meıbur 

arkeoloilan» aldatmıı oldum.
1 lıtemezdtm .. 

«1934 Seneel idi, tam 3.500 
frank hıuclyarak K.arrardan 
bir mermer tütun ıetlrdlm. 

Merak buya, ıu Venüıün 

bir heykelini yapayım de· 
dım. İıte baıladım . 

Heykeli tam 1936 tlkteırtn 
baılaranda bitirdim. Fakat 
dGıündüm ki tan1nmıt btr 
ıanatki.r dejiltm. Benim 
eıerlmt ktm alacak onun 
için heykelin bazı yerleri 
nl kırdım. Kardeııml~ be 
raber bir a rabaya a tara k , 
tenha bir yere gömmek fçln 
yolda n uzaklaıhk. Nıhayet 

Brlze tarlalarmd bot bir 
gözümüze ce rptı Heykeli 
arabadan fodlrd!k Büyük 

bir çukur çarak yere. göm 
dük. Maalesef heykel top· 
rakta çok k lm12dt. Çtft l, k 
eahlb! benim emeğlmt islla 
mar ederek bol bo\ para 
kazandı , kazanacak da .. 

O zamana kadar meçhul 
olan Kremoneı!oln e lJode 
bugün o heykeli yaparken 
alınmı ı ' bi r &ürü ı esim Tar· 
d ır . Bu ıaoatkir kcnd lıt iç in 
sadece «Ben lı adamıyım. » 

demektedir «it adamı» ha 
klltalen ıöhret k zanmanın 
yollarım btl f yormuı . çünkü 
heykel in «Tarthi abideler» 
meyanın glnceğl k uvvetle 
Cimld edi lmektedir. 

C) Acenteler ber hansl
bır ,ük için konuımento 

haricinde navul konturatoıu 
tanzim ve imza edemezler. 
Ancak banka tarafmdan ve
rilecek tahriri mezuniyet 
hail müıteınadır. 

D) Acenteler ylk ıablp · 
lerlle •eya yolcular de biik
mü bir ıeferdea fazla ıamll 
hiç bir muka.,ele akit .,e 
imza edemezler. Yolculara 
.,erilmesi mutad ıidlp aeltı, 
halk biletleri ıtbi muayyen 
mOddetll olan biletler bu 
h6kilmden müıteınadır . 

E] Acentelerin mu•azzaf 
buluaduklan muamelatı te•
•lr fçlo olıa dahi , hiçbir ıe . 
bep .,e .,esile tle ne tıtlkraz 
aktlne ne de batti muta•••· 
ver llerkl seferler navulla
r1na mahıuben peıln para 
abzına veya avanı kabulü· 
ne 'ıellhtyetlerl yoktur. 

F) Acenteler memur bu 
lunduklara lıkelelere ıelen 
yeya oralardan Yapurlara 
tahmil edilen yClkler fçln ıüm · 
rük ve pollı kanun ve ol 

zamları dalreılnde llzım 
ıelen evrak ve vesaiti taD· 
zlm .,e imzaya .,e bu bap 
da aereken idari .,e adli te
ıebbüılert ifaya mezundurlar. 

J) Acenteler bankanın ıu· 

beıt bulunmıyan1 l lıkelelerde 
ıaliblyet .,e mezuniyetleri 
dalreelna ıf a ettikleri mua 
melittan dolan bak ve ve· 
clbelerden dolayı banka na 
mına mahkemelerde ve ka· 
za .. s.. ıallhlyetlnf b iz diğer 

makamlar nezdinde ikamet 
davaya •e tıbu muamelatı 

dolaylılle üçüncü tah11ların 

banka aleyhinde açac kları 

davalarda bankayı temıtl ve 
bu buıuı için ahara tevkil 
veya azle mezundurlar . 

K) Acenteler bankadan 
.,ekaletl mahıuıa_ almadık
ca katlyen ıulh ye ibra ta · 
ıarrufunda bulunamazlar. 

L) Acenteler banka( ıube. 

ıl bulunmıyan yerlerde ma 
hali indeki bankaya mü dev · 
ver iskelelerle deniz idare· 
terinin tdare Ye ltl emeılne 

müteallik cari muamelat 
için de yukarıda yazılı kayıd 

ve ıart lar altında bankayı 
temıll ederler. 

Madde 4 - Elyevm müı· 
t.,bden bolunan centelerl 
ileride lıtibllf eyllyecek 
olanların ııfat Ye ıelihtyet

lert de yukarıda yazılı hü· 
kümlerle taayyün eder . 

Madde 5 - lıbu beyan· 
name bükümleri ilerde yine 
uıulen teıcll ve tlin ıartlle 

h er zarn9 n bankaca tadil 
edılebtlir. 

A sla gtbı dtr 

Deniz bank 

Hah esir sul~ ~u~uk 
~i~imliğin~en: 

Açık arttrma ile paraya 
çevrilecek s o. Yri menkulun 
oe olduğu: Oetü 1 martne 
teneke ile örtülü 86 metre 
murabb~ınd"l<l ma rangoz 
t malathaneıl ga yrlmenkulün 
bulundufu mevki , malrn lleıt, 
ıokağa numarası: Sanhlsar 
m halleıl Tahtapazarı ıo 

kaiında önü iıteıyon cad
deıslndekl 86 metre mura b · 
baındakl marangoz lmalit-

tarihinden ltıbare• 71 numa "" apı a. . /J' ur ır11sı ~ 
ra ile Balıkealr mahkeme .. Yurd içinde 261 Şube Ve fljans = 
kaleminde muayyen numa· !1 Dünyanın Her Tarafında Muhabirler -; 
ra11nda herkeein ıörebllme- .... ~ 
ıi için açıktır . tllnda yazılı 1'J. Her tGrll zirai lkrazlar-dtier bilcümle banka sıu· -;. 
olanlardan fazla malamat 'IJ. amelerf büyGk ıubelerlnde kirala!. kaealar. -;. 
almak lıUyenler, tıbu tart- 1Iİ- lhbanı~ taıanuf ve kumbara buaplaranda tkra· -; 

nameye .,. 71 doıya numa· : mlyeler. C 
raalle memurlyetlmlze müra· ~ lkrami~t: lllktarl: ikramiyenin tutarı: ~ 
caa

2
t etmelidir. ~ ADEDl LiRA LiRA ~ 

Artırmaya tıtlrak .... 
1 
OOO ,.. 

için yukarda yasılı luymetln ~ 1 OOO 
5
_ .'1 

7üzde 7.5 ntıbetlndıe pey ; 500 uv ~ 
.,eya mllli bir bankanın te- - 1 250 250 ~ 
mlnat mektubu tevdi edile- ..., ti 100 1000 ~ 

.... 25 50 1250 .. cekttr. (124) ili ~ 
1 ._ lo •o 1200 ~ 

11
3 .-dpotek ıablbl alacak. ..J 40 20 aoo ~ 

ı ar a lier alakularlarıa ve 11a ~ 
irtifak hakkı ıablplerlnln ; IUll 6000 -; 
gayri menkul üzerindeki hak V B• lkraınlytltr her ılç ayda bir olmak üztrt st· '
larını huıuılle f alz ve mesrafa )l nıdt dôrt defa •u miktar uzerlnden kura ile «ağılı· ~ 
dair olan iddialarına tıbu ilin 1'/. lac•klır. I 
tarihinden ittbaren yirmi ıün • .... ~ "i-"t. 'i-W. "t. '1-'i J. "i 'i .. "I 't '1-.. "t. J. • 't-'i-~ 1 
içinde enakı müıbttelerıle 

ı birlikte mem,ulyettmtze ıı.u. 

dtrmelerl icap eder. Akıl hal 
de hakları tapu ılcıle ıablt 
olmadıkça ıatıı bedelinin 
paylaımaaından hariç kaltrlar. 

4 - Gösterilen günde ar · 
tırmaya lıttrak edenler ar· 
tırma ıartnamealnl okumuı 
ve liizumlu malumat almıı 

ve bunları tamamen kabul 

Balıkesir Askeri ' atın 
Alnıa Komisyoııundan: 
Suuiırhk •e Kepıüt garolzonları için 2- 12·938 callt• 

ıünü ekıiltmeal yapılmak üzere 120 ton maden köaa6r0~ 
ne talep çıkmadıimdan lhaleıı 28-12 938 pertembe ılll 
ıaat 11 !de yapılmak üzere pazarlıia çenllmlttir. 

Muvakkat temlnah 103 hra 50 kuruıtur. feteklll•rl' 
mnki'ır ıiln Ye ıaatte Bat.kesir Kor Satın Alma ko•l•f o· 

etmlı ad Ye itibar olunurlar. 1 365 
4- -5 - Tayin edilen zaman ~ 

nuna müracaatları. 

---------------------------------------------~-da ıayrlmenkul üç defa ba- ., . 
fmldıktan ıonra en çok!ar çeYralecek gayri menkulun 5 - Tayin edılen zalll• 
tırana ihale edilir. Ancak ne olduiu: Bir örtü alt.oda da rayrlmenkul ü~ defa bl· 
artırma bedeli muhammen iki dükkan gayrlmenkulun iırıldıktan ıonr• en çok~ 
kıymetin yüzde yetmlt be buluoduiu mevki , mahalle· tırana ihale edilir. A•' 
ıtnt bulmaz veyA ıatıı lıtl- ıt , ıokaiı oumaraeı Sahin- artırma bedeli muha111ro-' 
yenin alacajına rftcbanl ol- hıaar mahalleılnde Y eııllı luymetln yüzde yetmıı a,.f;. 
an dlier alacaklılar bulu- ıokaeındakl 51 ve 53 numa - ol bulmaz veya eatıt ııtlf 
nupta bet.Jel bunların o gay- ralı dükklnlar takdir olunan ntn alacafına rilcbani ol•" 
rt menkul ile . temin edllmtı kıymet 700. 1400 2100 ltra dlier alacaklılar buiuouP" 
alacaklarının mecmuundnn Arttırmanın yapılacaiı yer bedel bunların o ıayrlOl11 

fazlaya çıkmazea en çok ar- ıiin, ıaat: Balıkeılr ıulb hu· kul tle temin edllmtı •
1
1•;. 

tıranın taahhüdü bald kalmak huk mahkemeıl kalemi 11- caklarının mecmuundan ~ı· 
1-939 çarıamba ıOnü ıaat laya çıkmazsa en çok •' ~ üzere artırma on beı gün 

daha temdld •e .on beılnci 

ıüoü aynı saatte yapılacak 

art1rmada, bedeli ıatıı lıtl 

yenin alacaaınah rüchani ol
an diğer alacakhların o ga
yrimenkul _ tle temin edllmıı 
alacakları mecmuundan faz· 
laya çıkmak ıartile, en çok 
artırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edllemezıe 

ihale yapılamaz .. ve aatıı ta
lebi dGıer. 

6 - Gayrimenkul kendi · 
ılne ihale olunan ktmıe der 
hal veya Yerilen mühlet iç · 
inde parayı •ermezıe ihale 
kararı feıho lunarak kendi· 
ılndeo evvel en yükıek tek· 
lifte buluna• ktmı arzctmlt 
olduiu bedelle a lmaia razı 
aluraa ona, razı olmaz veya 
bulunmana hemen on beı 
g6n müddetle arhrmaya çı 

karahp en çok ar!arana ıha · 
le edilir . lkt ihale are11nda· 
ki fark ve geçen sünler rç ıo 

yüzde 5 ten hesap olunncak 
f al:ı ve diğer zararlu a yrı · 

ca hükme hacet kalmaksı· 

zm mernuri}I etlmlzce alıcı · 

dan tahsi l oluour. Madde 
(133) 

Mara ngozhane Yukarda 
ıöetert len ) 1 1 939 tarihin 
de Balıkesir mahkeme kale
mi memurluju odasında 

tıbu ilin ve göıterllen art· 
t 1rma ıartnameıt dalrt!ılnde

kl ıahlacağı ilin olunur. 

10 na bırakılmııtır. renı taahbüdil baki kalro' 
) - lıbu ıayrimenkulun üzere artırma on bet ~ 

arttırma ıartoameat 10 12 · daha temdld ve on bet1.,e~ 
938 tarihinden itibaren 71 ıünü aynı ıaatte yapıl•'' 
No. tle Baiıkeslr mahkeme artırmada, bedeli eataı •;•~ 
kalem ınde numaraeında her yenin alacıfıoa rOcbaol 0 ' 1 
keıln ıörebtlmeıl için açık- dtfer alacaklaran o ıd~f 
tır ilanda yazıh olanlardan menkul ile temdit edtllll• 
fazla malumat almak lıtı - alacakları mecmuundao f• ~ 
yenler, ııbu ıartname ve laya çıkmak ıartlle, eo ç~' 
71 doıya numaraetle me· artırana thale edilir . 861 ti 

btr bedel elde edi!e111e• murlyetlmize müracaat et- b'' 
meltdtr. ihale yapılamaz •e ıatıt 

2 - Arttırmaya fttlrak delt düıer. , 
için yukarıda yazılı kıyme 6 - GaJrl menkul k",, 
tın yüzde 7 ,5 nlıbetlnde pey dlılne thale olunan kl~,l 
veya milli bir bankanın te- · derhal veya .erilen 1110bb'' 
m tnat mektubu tevdi edile tçlnde parayı YermHıe t 

1 k ~~ cektlr . (124]. e kararı feıbolunara ~ 

3 - ipotek sahibi ala- dlsioden evYel en ,01ı•e 
cakhlarla dtier allkadar· tekhfte bulunan ktmıe •' 
ların ve irtifak hakkı ea- zetmlt olduju bedelle aldll~ 
h lplerlnln ga l' rl menkul ğa razı oluna ona, raıı ;, 
üzerindeki haklarını huıuılyle maz Yeya bulunmazt• tle 
fa iz Ye masrafa dair olan men on beı ııün modd' ~ 
ıddtalarını ııbu ilin tarihin · arhrmaya çıkarılıp eD ~· 
den ltlbareo yirmi rün için. artırana ihale cdtltr '"' ı ,, 
de evr'a kı mtlıbltelerlle bir- le aruıodakt fark ve •'t, 
Hkte me murtyetlmlze bıldır. günler için yüzde 5 detı I'' 
melerl icap eder. Akıl halde sap olunacak fatz ve dl bi 
haklar1 tapu ıfclllle ıabıt zararlar ayrıca hükaıe 1ı 

olmadıkça aatıı bedelinin cet kalm luızın memurl1~ıı 
paylanımaeıodan hariç ka · :nlzce at.cıdan tahıll 0 

lırlar . our. Madde (133) 61 
4 Göıterllen gOnde ıu · (ki dükkan yukar1d• 1 d' 

hrma ya ittir ak edenler ar· terilen 1 l · l - 939 tarlb
1
"1, 

tırma ıartnameslnl okuaıut Bohkeıtr mahkeme lı' d' 
ve IOzumlu maliimııt ftlmıı mt memurluğu od•••",, 
ve bunlar1 tamamen kabul tıbu ilan ve göıterıleo J' 
etmlf ad ve itibar olunur- tırma tarto meıl datre•• 
lar . satılacağı tlio olunu!./ 

h n eli takdir oluna n kıymet 
1 

2450 lir arbrm e.nın yapılacaiı 
1 yer, ıün , ıant 1 J J-939 çar· 

Bahkesir sulh hu~uk 
~i~ ımlığin~ en: 

Açık arttırma He paraya 
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